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FÖRORD 

Vi som är författare till det här examensarbetet har haft en lärorik, spännande och 

resultatgivande vår under 2014. Den här studien har gett oss kunskap om innovationer. Vilket 

har varit mycket lärorikt och inte minst spännande inför resultatet av vår undersökning. Vi vill 

tacka vår handledare Sofia Isberg för det stöd vi har fått, samt ett tack till er som tog sig tid och 

svarade på vår enkätundersökning. Det är tack vare er att den här studien blev möjlig att 

genomföra. Vi hoppas att studien bidrar med relevant information för företag som är i en 

situation där nya innovationer diskuteras, om inte till och med fingeravtrycksläsare. 

 

I vintras började vår färd att planera vår flaggskeppstur med destination, sommar. Vi satte 

segel mot horisonten och valde kläder efter väder. Då även solen har sina fläckar. Under 

färden upplevde vi att var dag har nog av sin egen plåga, men vi visste att varje moln har en 

silverkant och vi prisade inte dag förrän solen hade gått ner. Ju närmare källan vi kom, desto 

klarare vattnet blev. Sent skall syndaren vakna, Rom byggdes inte på en dag. 

 

Med Vänliga Hälsningar 
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         fredrik.haglund@outlook.com                                   mattias.turunen@gmail.com 
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SAMMANFATTNING 

Den här studien handlar om konsumenters adoption av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. 

Att implementera fingeravtryck som en verifieringsmetod har blivit allt vanligare i 

mobiltelefoner. Under 2013 lanserades iPhone 5S med fingeravtrycksläsare. Därefter har två 

företag lanserat teknologin i sina premiumtelefon, Samsung Galaxy S5 och HTC One Max. Det 

har även blivit möjligt att utföra betalningar genom PayPal med hjälp av teknologin och snart 

kommer det även att gå att betala på Alibaba.com, vilket är en kinesisk variant av eBay. Utöver 

det nämnt ovan går det att låsa upp, skydda bilder och meddelanden med sitt fingeravtryck. I 

och med denna pågående spridning av tekniken anser vi det nödvändigt att studera vad som 

påverkar konsumenten vid adoption av denna teknik i nämnda kontext. Detta är nödvändigt att 

undersöka för att bidra med relevant information till företag som är involverade i denna steknik 

i olika sammanhang, därmed har vi antagit ett företagsperspektiv i vår studie.  

Studien genomfördes med en kvantitativundersökning, där 207 st. respondenter fick svara på 

en enkät med attitydbaserade påståenden relaterade till fingeravtrycksläsare. Frågorna i enkäten 

är baserade på teorier som tidigare har använts i andra studier som behandlar adoption av teknik, 

t ex mobilhandel, 3G och internetbank etc.  

De teorier vi har använt oss utav i vår studie är technology acceptance model, diffusion of 

innovations, the motivational model och self-service technologies.  

Resultaten från vår undersökning visade att den relativa fördelen, observation, testmöjlighet, 

användbarhet, bristande förtroende och upplevd risk hade en betydande påverkan på attityden 

till fingeravtrycksläsare. Den beroende faktorn attityd till fingeravtrycksläsare består av 

påståendena från motivationsmodellen samt våra attitydpåståenden som är inkluderade i 

undersökningen. Resultaten ger oss och relevanta företag en bild av vad som behöver arbetas 

på för att fler konsumenter skall adoptera fingeravtrycksläsare i sin mobiltelefon. Det vill säga 

att företag bör lägga marknadsföring på användarbarheten och visa upp den relativa fördelen 

för att övertyga individer att börja använda teknologin. Genom att det blir vanligare att 

observera fingeravtrycksläsare i vardagen kommer det att påverka adoptionen positivt.  

Det fanns en faktor som visade en negativ påverkan på adoptionen, denna faktor var individens 

bristande förtroende och upplevda risk till fingeravtrycksläsare. Med hjälp av den här 

informationen kan företag se till att införa lönsamma åtgärder, åtgärder som till exempel att 

marknadsföra samt utveckla teknologin för att därefter visa att det finns en god säkerhet i 

fingeravtrycksläsare. Detta kan uppnås genom att se till att budskapet finner konsumenterna 

genom t ex marknadsföring. Genom att implementera åtgärder som eventuellt kan öka graden 

av konsumenters adoption av fingeravtrycksläsare gynnas både tillverkaren av sensorn och 

mobiltelefontillverkaren genom en möjlig ökad försäljning. 

Vi har även inkluderat ett bonusmaterial i vårt arbete bestående av resultat som vi fick efter att 

ha samkört teorierna ovan som oberoende faktorer och motivationsmodellen som beroende 

faktor. Motivationsmodellen förklarar situationsengagemang och beståendeengagemang för en 

produkt. Det visade sig att för att få konsumenten att ha ett bestående engagemang krävs det att 

den relativa fördelen framhävs och att konsumenterna försäkras om att användning av 

fingeravtrycksläsare är säkert, detta höjer i sin tur förtroendet för tekniken. 

 

 



ABSTRACT 

This study is about the consumer adoption of fingerprint readers in cell phones. The 

implementation of fingerprint verification methods in mobile phones has been increasing. In 

2013 iPhone 5S was launched with a fingerprint reader. Since then the two companies have 

launched the technology in its premium phones, the Samsung Galaxy S5 and HTC One Max. 

It has also become possible to make payments through PayPal using the technology, and soon 

it will also be possible to make payments on Alibaba.com, which is a Chinese version of 

eBay. In addition to the mentioned fields of usage above, it is possible to unlock your cell 

phone, protect images and messages with your fingerprint. With this current diffusion of this 

technology, we believe it is necessary to study the factors that influence consumer adoption of 

this technology in this context. This is necessary to examine in order to provide relevant 

information to companies involved in this technology in different contexts, thus we have 

adopted a corporate perspective in our study. 

The study was a quantitative survey, where a number of 207 respondents were asked to 

answer a questionnaire with attitude -based claims related to the fingerprint reader. The 

survey questions are based on theories that have been used in other studies which consider 

adoption of technologies such as m-commerce, 3G and Internet banking etc. 

The theories that were used in our study are the technology acceptance model, diffusion of 

innovation, the motivational model and self-service technologies. 

The results of our study showed that the relative advantage, observation, testing capability, 

usability, lack of trust and perceived risk had all a significant impact on the attitude towards 

fingerprint readers. The dependent factor attitude towards fingerprint readers consists of the 

assertions of the motivation model and our attitude claims that are included in the survey. The 

results provide both us and relevant enterprises a picture of what needs to be worked on in 

order to get more consumers to adopt fingerprint readers on their cell phone. Therefore 

companies should put marketing on the usability and show the relative advantage to convince 

people to start using the technology. By becoming more common to observe the fingerprint 

reader in everyday life, it will affect adoption positively. 

There was one factor that showed a negative effect on the adoption, this factor was the 

individual's lack of trust and perceived risk towards the fingerprint reader. By using this 

information, companies can look at introducing profitable actions, actions such as to promote 

and develop the technology and then to show that there is a high level of security in the usage 

of fingerprint readers. This can be achieved by ensuring that the message finds consumers, 

this can be done by for example marketing. By implementing actions that could potentially 

increase the rate of consumer adoption of fingerprint readers, it benefits both the manufacturer 

of the sensor and the mobile phone manufacturer by a possible increase in sales. 

We have also included a bonus in our work consisting of results we got after we had 

reconciled the theories above as independent factors and the motivational model as a 

dependent factor. The motivational model explains the situation of commitment and enduring 

commitment to a product. It turned out that to get the consumer to have an enduring 

commitment it requires that the relative advantage is emphasized and that consumers are 

assured that the use of fingerprint readers is safe. This in turn enhances confidence in the 

technology. 
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1. INLEDNING 

Den här studien handlar om konsumentens attityd till innovationer. I studien används 

fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner som kontext. Valet av kontext beror på att göra arbetet 

aktuellt och praktiskt tillämpat till dagens samhälle år 2014, då fingeravtrycksläsare i smartphones 

förväntas bli mainstream inom det närmaste året (CNET, 2014).  

 

1.1 Introduktion 

I följande avsnitt, problembakgrunden, belyser vi hur betydelsefullt det är för företag med 

innovationer. Sedan går vi in på hur företag kan erövra marknadsandelar medhjälp av ny teknologi. 

För att erövra marknadsandelar med ny teknik behövs det ta hänsyn till konsumentens attityd till 

innovationer. Grunden av studiens undersökning bygger på vilka faktorer som är betydelsefulla för 

konsumenten vid användning och adoption av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner.  

 

 
Figur 1. Faktorer som undersöks i studien.  

De faktorer vi ämnas att undersöka är tagna ur teorier såsom innovationsspridning, 

acceptansmodellen, självbetjäningsteknologi och motivationsmodellen. De faktorer som är tagna 

ur teorierna (se figur, 1). I nästa avsnitt belyses problembakgrunden med att innovationer är 

grundläggande för företagens tillväxt och för att en innovation skall lyckas behöver konsumenten 

ha en god attityd gentemot innovationen. I studiens gång använder vi förkortning av 

fingeravtrycksläsare (Finger Print Scanner, FPS).  

 

1.2 Problembakgrund 

Förändringar och nya innovationer är någonting som har hänt sedan långt tillbaka i tiden. 

Innovationer sker med hjälp av kunskap, idéer, engagemang och risktagande. Innovationer främjas 

genom en blandning av kunskap från flera personer för att få olika synsätt och bakgrunder (Kungl. 

Ingenjörsvetenskapsakademin, 2010a; 2010b). Vidare menar Kungl. 

Ingenjörsvetenskapsakademin att konkurrensen ökar både på nationellt och internationellt plan, 

och därför pressas företag allt mer. Företag behöver vara kvicka att integrera och agera när det sker 

förändring i efterfrågan efter viss funktion eller produkt. Efterfrågan efter produkter som är unika 

har blivit allt mer eftertraktat av konsumenter vilket har lett till att betydelsen för innovation blir 

allt större.  
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Enligt Witell & Gremyr (2010, s. 409) kan företag differentiera sina produkter genom att 

komplettera de med tjänsteinnovationer. Allt eftersom produkter och tjänsteinnovation efterfrågas 

har det lett till att kombination av dessa två nu allt mer efterfrågas (Vinnova, 2014), dvs. att 

produkter får möjlighet att kompletteras med tjänster att kunna utföra fler funktioner. Vi kan ge dig 

ett exempel – tänk dig en bilradio som blir kompletterad med ett SIM-kort, vilket sedan gör det 

möjligt för dig att lyssna på Spotify i bilen.  

 

Innan vi fortsätter vill vi definiera ordet innovation och vi använder oss av Nationalencyklopedin 

(2014) definition; ”ett förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner 

insteg i ett samhälle och sedan sprids där.”. Innovation innebär den processen att ta fram en unik 

produkt eller tjänst som skapar mervärde hos kunden (Elg, 2013, s. 16). Författaren menar att 

mervärdet inte behöver vara någonting som är till lägre kostnad. Det kan vara ett mervärde som 

bidrar med underlättad och effektivare användning än tidigare lösningar. En innovation behöver 

således inte vara helt ny utan kan vara en anpassning som utformats från en befintlig produkt.  

 

Vi kan ge er ett empiriskt exempel vilket är således övergången från den ordinära knapp 

mobiltelefonen. Mobiltelefonen har på senare tid kompletterats med innovationer såsom 

internetuppkoppling, kamera, MP3-spelare, pekskärm och GPS-navigation (Nationalencyklopedin, 

2014), som numera även är känd som smartphone.  

 

I takt med att nya teknologier introduceras så växer antalet kombinationer med möjligheten att 

kombinera produkt med tjänst (Elg, 2013, s. 19). Ett ytterligare exempel är smartphones som 

ständigt utvecklas och förbättras, det leder till att nya applikationer och funktioner utvecklas som 

drar nytta av den nya produkten. Det är alltså kombinationer mellan produkt och tjänst som ger 

möjlighet för ytterligare innovationer.  

 

Samhällsmässigt skapar innovationer jobb, tillväxt, forskning och utveckling (Kungl. 

Ingenjörsvetenskapsakademin, 2010a), därför är lyckade innovationer inte bara viktigt för företag 

utan för hela vårt samhälle. Där av blir vår undersökning av konsumentens attityd till innovationer 

ännu viktigare för att företag skall kunna lyckas med innovationer.  

 

En marknad där innovationer har blivit särskilt intressant är den mobiltelefonmarknaden, vilket har 

lett till att det har blivit en väldigt komplex marknad att agera på (Sharma, 2011, s. 3). En av 

anledningarna till att marknaden har blivit mer komplex beror på den ökade internationaliseringen 

(Lodefalk & Hatzigeorigou, 2011, s. 5). Vilket försvårar för små- och medelstora företag, därför 

att de upplever att de har brist på information och kontakter från utlandet.  

 

Vi ser det grundläggande att företag tar tillvara på innovationer i en konkurrensutsatt marknad för 

att kunna differentiera sina produkter och överleva som företag både nationellt och internationellt. 

Innovationers byggstenar är information och kunskap, vilket vi tar reda på genom att undersöka 

konsumentens attityd till innovationer. 

 

I takt med att konkurrensen ökat inom mobiltelefonmarknaden har företag behövt att bli effektivare 

att möta konsumenternas inköpsbeteenden, vilket innebär ökad kostnadspress för företag inom 

konsumentproduktsbranschen (KPMG, u.å.), och därför behöver de agera i allt snabbare takt för 

att möta de behov som konsumenten efterfrågar. Livscykeln hos produkter inom telekombranschen 

blir allt kortare (KPMG, u.å.). Vilket betyder att konsumenten efterfrågar nya produkter. 
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Företag har allt eftersom insett allvaret med att införa nya innovationer som ett redskap att 

konkurrera i nya distributionskanaler, eller kunna stiga in på helt nya marknader. Vilket görs genom 

att skapa eller förbättra befintliga produkter eller tjänster (Tidd & Isaksen, 2006, ss. 265-266).  

 

Därmed vet vi hur viktigt det är för företag att utveckla sina befintliga produkter för att nå nya 

konkurrensfördelar och möta konsumentens förväntan. Enligt Martín De Castro et al., (2013, s. 2) 

är teknologiska innovationer en av de viktigaste och effektivaste redskapet för att uppnå 

konkurrensfördelar.  

 

För att sammanfatta studien hittills är innovationer grundläggande för att behålla marknadsandelar 

och för att lyckas med innovationer behövs kunskap och information. Det är framförallt viktigt i 

mobiltelefonmarknaden därför att den är komplex med korta livscykler vilket betyder att fler 

produkter behöver komma ut. Vår studie är baserad på kunskap och information om konsumentens 

attityd till innovation. För att lyckas med innovationer nämner forskaren Urbancová (2013, s. 84) 

att följande faktorer nedan är angelägna för att uppnå konkurrensfördelar; 

 

 Stark relation mellan vad marknaden efterfrågar och företagets utbud av produkter.  

 Release av nya produkter för att behålla marknadsandelar och öka lönsamheten.  

 Ökad försäljning genom att förbättra design, kvalité och funktion.  

 Förmåga att ersätta äldre produkter (korta produktlivscykeln). 

 Intern-innovation som att förbättra produktionstid och ledtid.  

 

Som nämnt ovan finns det flera faktorer som har med innovation att göra och att innovation leder 

till konkurrensfördelar samt ökad lönsamhet. Vi har kursiverat två av punkterna ovan för att det 

som vår studie undersöker kommer ha direkt påverkan på hur företag genom de här två punkterna 

kan handskas med konsumentens attityd till innovationer. Företag behöver innovation för att 

överleva och det är framförallt viktigt i en konkurrensutsatt marknad (Martin De Castro et al., 2013, 

s. 2) där korta produktcyklar är vanligt förekommande.  

 

Den välkände nationalekonomen Schumpeter kom fram till att innovationer är något som redan 

existerar och som efterhand blir imiterat av andra leverantörer (Schumpeter, 1950, ref. Ostroy & 

Makowski, 2001, s. 524). Det vill säga om en ensam leverantör levererar en ny lönsam eller 

kostnadsbesparande produkt så kommer det endast vara tillfälligt då andra leverantörer kommer att 

ta efter (Schumpeter, 1950, ref. Ostroy & Makowski, 2001, s. 524). Enligt det vi har nämnt tidigare 

sägs det vara viktigt för företag att lyckas med sina innovationer, en bidragande del till en lyckad 

innovation bör vara att beakta betydelsefulla faktorer för innovation, dvs. faktorer som påverkar 

relationen mellan produkten och konsumenten.  

 

Misslyckas ett företag med lansering av en innovation finns det risk att ett annat företag gör det 

bättre och då tar marknadsandelar. För att inte misslyckas behöver företag ta reda på konsumentens 

attityd till innovationer.  

 

Innovationer och konkurrens har fungerat som en bidragande faktor till det handelssamhället vi har 

idag. Redan under den romerska eran lagstiftades det regler som skulle förhindra orättvis handel 

och prisregleringar (Sharma, 2011 s. 3).  
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Enligt Schumpeter (1950) är innovation något som stör konkurrensflödet och förändrar de 

omständigheter som råder, vilket stimulerar innovationen och påverkar uppkomsten av nya aktörer 

och driver marknaden framåt (Schumpeter, 1950, ref. Ostroy & Makowski, 2001, s. 524; Sharma, 

2011, s. 4). Marknaden för mobiltelefoni är komplex som tidigare nämnts av Sharma (2011, s. 3), 

där en och samma marknad berör flera aktörer.  

 

De kriterier som gäller för en fullkomlig konkurrensmarknad är; i vilken utsträckning produkterna 

skiljer sig i från varandra, antal aktörer på marknaden samt att det finns förutsättningar att nya 

aktörer kan etablera sig på marknaden (Nationalencyklopedi, 2014). Det intressanta med en 

fullkomlig konkurrensmarknad är s.k. reguladetri, vilket vi kommer förklara härnedan.  

 

På en fullkomlig konkurrensmarknad uppkommer det reguladetri (rules of three) som kan 

appliceras på flera olika marknader och har visat sig ha empiriskt stöd. Reguladetri innebär att de 

tre största företagen står för majoriteten av marknaden och resterande bolag satsar på att 

differentierade produkter (Sharma, 2011, s. 6, 41; Rajendra, 2002, s. 2). Ett exempel är den s.k. ”the 

big 3” i fordonsmarknaden vilket består av Ford, General Motors och Chrysler (Sharma, 2011, s. 

6, 41; Rajendra, 2002, s. 2).  

 

I och med att mobilmarknaden är en konkurrensutsatt marknad och att innovationer är viktigt för 

att vinna och behålla marknadsandelar från konkurrenterna är det viktigt att möta det som 

konsumenten efterfrågar. För att kunna vara konkurrenskraftig och behålla toppen krävs det att 

företag agerar snabbt på att följa efter och imitera nya innovationer, och att verka för gemensam 

produktstandard för de nya innovationerna och sedan få marknaden att växa samt positionera sig. 

Det behöver inte vara innovatören som marknadsför produkten utan genom att ta efter nya 

innovationer gör att kostnaden för den som agerar “fast-mover” blir lägre. Det är grundläggande ur 

konsumentperspektiv för företag som imiterar innovationer att de förstår vad innovationen bör och 

kan användas (Rajendra, 2002, s. 134). För att förstå vad innovationen skall användas till behövs 

det kunskap och information från konsumenten. I vår slutsats kommer vi koppla till reguladetri, 

därför att det kan vara relevant för rekommendationerna. 

 

Utan kunskap och information kan innovationer tendera att misslyckas. Då de inte möter 

konsumentens förväntningar. I forskning från Liao & Cheng (2011, s. 467) studeras vad det beror 

på att innovationer misslyckas. I deras studie går de igenom varför premium-märken drabbas 

mindre av misslyckanden än andra varumärken. Det visade sig upprepande innovations 

misslyckanden sänker förtroendet och attityden för varumärket (Liao & Cheng, 2011, s. 478). För 

att kunna lyckas behöver företag undvika misslyckan genom att möta konsumentens förväntningar 

(Liao & Cheng, 2011, s. 468). Det är inte bara varumärket som skadas av misslyckade innovationer. 

Enligt Jiang et al. (2012, s. 21) är det både dyrt och riskfullt att ta fram innovationer, pga. 

sannolikheten att misslyckas. Lyckas innovationen finns det stor sannolikhet för högre 

vinstutdelningar och förhöjt marknadsvärde för bolaget. Företag behöver alltså förstå vad en 

innovation skall användas till och det kräver kunskap och information om vad konsumenten 

efterfrågar. Som vi tidigare nämnt från forskaren Urbancová (2013, s. 84) behövs det en relation 

mellan produkt och konsument.  

1.2.1 Mobiltelefonbranschen  

Enligt Drucker (1985, ref Rajendra, 2002, s. 134) fungerar imitation av innovation bäst i en snabbt 

växande marknad och där vanligt förekommande produkter eller tjänster används. Om vi tittar på 
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mobiltelefoner så är det en vanligt förekommande produkt, i Sverige såldes det under 2013 3,3 

miljoner smartphones vilket var cirka 90 % av alla mobiltelefoner som såldes (Pressmeddelande 

Mobiltelebranschen, 2013). Under samma år fanns det även 14 miljoner mobiltelefonabonnemang 

i Sverige (Post- och telestyrelsen, 2013, kap. 2.2). De här siffrorna skvallrar som om att 

smartphones är vanligt förekommande och används i stor utsträckning. 

 

Motorola släppte år 2011 en telefon med fingeravtrycksläsare där sedan Apple tog efter och 

marknadsförde teknologin som “detailed level of scanning” och “fun and easy” (IBNLive, 2013). 

När Apple släppte iPhone 5S med fingeravtrycksläsare gjorde Motorola narr av Apple. Därför att 

Apple marknadsförde fingeravtrycksläsare som någonting nytt, men egentligen hade den precis 

samma funktionalitet (Yahoo! News, 2013). Här ser vi ett samband mellan teorin ovan om hur 

innovationer imiteras. Apple marknadsförde sin telefon med fingeravtrycksläsare bättre och utöver 

det lade Apple till en funktion som gjorde det möjligt för konsumenten att betala applikationer och 

e-böcker medhjälp av sitt fingeravtryck (Apple, 2014). Det vill säga att fingeravtrycksläsaren även 

fungerar som en betalningslösning. Apple skapade nya användningsområden för läsaren som inte 

den ursprungliga innovatören inte hade implementerat. Ett misstag som Motorola även gjorde vid 

implementering av fingeravtrycksläsare i sin telefon, var att en marknadsledare bör endast vara 

ledande inom innovationen om de kan säkra stor del av marknaden från t ex. patent eller andra sätt 

att hindra andra företag att imitera innovationen (Rajendra, 2002, s. 136). Vilket de tydligen inte 

gjorde. Apple hade 15.6 % marknadsandelar år 2013, jämfört med Motorola som hade under 4 % 

(Gartner, 2014). Vi menar att Apple har större resurser samt kunder som underlag när de 

introducerade teknologin.  

 

Vi anser att det nu gäller det att resterande mobiltillverkare tar efter. Därför att Apple och Samsung 

innehar upp emot 50 % av marknaden, och mobilbranschen är en snabb växande bransch. Det är 

därför viktigt att vår studie ur ett företagsperspektiv undersöker vilka faktorer som påverkar 

konsumentens intresse och användning av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. För att genomföra 

det har vi undersökt konsumentens syn på teknologin.  

 

Enligt teorin om reguladetri är den viktigaste aspekten att som den tredjespelaren behöver imitera 

innovationen och förbättra den, för att annars kan det finnas risk att företaget förlorar 

marknadsandelar. Den tredjespelaren måste snarast ta efter innovationen om det finns 

konsumentintresse, de kan inte luta sig tillbaka och vara passiv (Rajendra, 2002, ss. 150-151). De 

behöver skydda sina marknadsandelar.  

 

Rajendra (2002, s. 201) menar att den tredjepelaren betyder att om det kommer in en ny aktör på 

en marknad kan det nya företaget lansera en förbättrad produkt gentemot tidigare, vilket betyder 

att det görs förbättringar hela tiden, ett t ex är att den första mobiltelefonen är sämre än den vi 

smartphonen vi har idag, 2014. I vilken grad den tredje spelaren agerar beror hur nära de befinner 

sig 10 % av marknadsandelarna, även kallat “the ditch”. När väl ett företag har hamnat under 10 % 

marknadsandelar måste de antingen hitta ett sätt att vinna tillbaka andelarna eller bli ett av de mer 

nischade bolagen.  

Enligt Gartner (2014) delar LG Electronics, Lenovo och Huawei på tredjeplatsen med vardera 4-

5 % av marknaden. Anledningen till att vi tar upp reguladetri är för att tillföra rekommendationer 

i slutsatsen.  
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För att kunna möta konsumentens förväntningar undersöker vi konsumentens attityd till 

innovationer. Det vill säga att studien kommer att undersöka vilka faktorer som påverkar 

användning av fingeravtrycksläsare. De faktorer som undersöks kan främja respektive utgöra 

hinder eller tveksamhet till användande.  

 

Sammanfattning hittills är att innovationer är 

viktigt för både samhället och företag. Företag 

behöver lyckas för att erövra marknadsandelar och 

främja tillväxt. För att ett företag skall kunna lyckas 

på marknaden med sin innovation behöver de ta 

hänsyn till konsumentens attityd till innovationen. 

Följande konstnärliga figur (se figur, 2) visar att 

företagens innovationer uppfattas av konsumenten 

som sedan antingen köper och använder produkten 

eller avstår.  

 

Om konsumenten avstår kommer det kosta pengar 

för företaget, såsom utveckling- och 

marknadsföringskostnader. Därför att företaget får 

ingen return-of-investment för att konsumenterna 

inte uppskattar produkten. Vi har gått igenom 

företagets innovationer, hädanefter är det 

konsumentens attityd till innovationer som gäller.  

  

1.2.2 Konsumentens attityd till innovationer 

Everett M. Rogers är en forskare inom innovationsspridning som skrev sin bok om 

innovationsspridning år 1962 (Rogers, 1995, s. 38). En produkt kan uppfattas av konsumenten som 

ny även fast innovationen är gammal. Det handlar om att en uppfräschad produkt kan uppfattas 

som en innovation av konsumenten (Rogers, 1995, s. 11). Enligt Rogers (1995, ss. 15, 245) 

påverkas innovationer av konsumentens attityd. Han menar att det kan ta längre tid beroende på 

innovationsspridningen, vilket beror på om innovationen lyckas nå ett utbrett användande och ökad 

spridning beror på hur konsumentens acceptans av innovationen.  

 

De faktorer som påverkar enligt Everett M. Rogers (1995, ss. 15-16) är den relativa fördelen som 

produkten erbjuder. Kompabiliteten, dvs. hur förenlig innovationen är med befintliga värderingar 

hos konsumenten. Hur komplex innovationen uppfattas av konsumenten och i vilken utsträckning 

det går att observera innovationen i vardagen. Den sista innovationsfaktorn enligt Rogers är 

testmöjligheter, dvs. att det finns möjlighet att prova på produkten innan användning.   

Sammanfattat menar Rogers (1995, s. 16) att innovationer som innehar relativfördel, kompabilitet, 

testmöjligheter, obserbarhet och låg komplexitet kommer att lyckas bättre och därmed få en större 

innovationsspridning.   

 

Vidare nämner Rogers (1995, s. 209) att faktorerna i innovationsspridning kan användas i flera 

områden, men faktorer bör kompletteras med andra faktorer för det givna området. Där av 

undersöker vi även acceptansmodellen. 

Figur 2. Innovationer uppkommer för att sedan bli 
accepterad eller avvisad.  
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Acceptansmodellen utvecklades av Davis (1985, s. 2). Modellen skapades för att upptäcka 

konsumentens attityd till ett datorbaserat informationssystem. Forskaren hade två anledningar med 

undersökningen, det första var att få förståelse mellan användarens acceptans av ett 

informationssystem genom att de bidrog med insikter för vad som var viktigt gällande design och 

implementering. Den andra anledningen var att skapa en modell som skulle fungera som en 

metodbas för andra programmerare att kunna undersöka användarens acceptans och därmed få 

möjlighet att förbättra systemet innan implementering.    

 

Enligt Davis (1985, s. 24) är användarens attityd till ett visst system en avgörande faktor för 

huruvida personen kommer att börja använda systemet. Vilket han kallar för användarbarhet. Sedan 

har vi enligt forskaren attityd till användning. Vilket han kallar för användarvänlighet. Davis (195, 

s. 26) definierar användarbarhet, till vilken grad en individ anser användning av ett visst system 

förbättrar individens arbetsprestation”. Forskaren definierar användarvänlighet som, till vilken 

grad en individ anser användningen av ett visst system vara frigjord från fysisk- och 

mentalansträngning. Vi kan se en likhet mellan de två faktorerna, de influerar varandra genom att 

desto enklare system är att använda desto bättre arbetsprestation. Flera forskare Venkatesh och 

Davis (2000) samt Benbasat och Barki (2007)  har påpekat att acceptansmodellens begränsningar då 

det är känt att användarbarhet och användarvänlighet har påverkan på attityden till innovationen 

(Chong, 2013, s. 1241). Därmed kompletterar vi acceptansmodellen med faktorn variation av 

tjänster.  Där Chong (2013, s. 1245) menade att attityden till innovation ökar om det finns variation 

av tjänster kompatibelt med innovationen. En annan modell för att undersöka konsumentens attityd 

till innovationer är självbetjäningsteknologi.  

 

Självbetjäningsteknologi beskrivs av Shunzhong (2012, s. 1194) och handlar om att kunna sköta 

ärenden utan mänsklig interaktion. Författaren beskriver uppkomsten av teorin från den ständiga 

teknologiska utvecklingen och möjligheten för företag att kunna minska sina arbetskostnader. 

Områden där självbetjäningsteknologi används inom är kort- och SMS-betalningar, aktiehandel, 

bibliotekslån och automatisk check-in på flygplatser.   

 

Forskaren Shunzhong (2012, s. 1194) menar att de faktorer som påverkar självbetjäningsteknologi 

är påtvingat användande och förtroende. Det vill säga att ett bristande förtroende på en teknologi 

minskar användandet. Ett påtvingat användande av en teknologi påverkar förtroendet negativt 

(Shunzhong, 2012, s. 1199), därför att människan uppskattar valmöjligheter, och annars känner sig 

individen sin frihet hotad (Shunzhong, 2012, s. 1195).  

 

Självbetjäningsteknologi har tidigare kompletterats med acceptansmodellen och även med fler 

faktorer. Johnson (2007, s. 9) kompletterade acceptansmodellen med förtroende och hittade 

samband mellan användarvänlighet och förtroende. Även Chong (2013, s. 1243) som vi tidigare 

hänvisat till kompletterade förtroende i sin forskning baserad på acceptansmodellen. Utöver 

innovationsspridning, acceptansmodellen och själbetjäningsteknologi kompletterar vi med 

motivationsmodellen. 

 

Motivationsmodellen tar upp vilka faktorer som leder till situationsmässigt- och beståendemässigt 

engagemang. I Dholakia (2000, s. 1345) studie undersöks motivationsmodellens faktorer 

påverkande på faktorn, risk. Forskaren menar att situationsmässigt engagemang handlar om det 

tillfälliga engagemanget konsumenten tar vid t ex köp av en mobiltelefon.  
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Ett beståendemässigt engagemang skapas däremot genom stort intresse och engagemang inför en 

produkt. Enligt Dholakia (2000, s. 161) överväger beståendemässigt engagemang konsumentens 

risk. Forskaren menar att en konsument som har ett bestående engagemang upplever större kontroll 

och upplever inte risker lika allvarliga. En konsument med beståendemässigt engagemang har 

större angelägenhet att söka information innan användning eller köp, medan en med 

situationsmässigt söker information under köp. Vilket bidrar enligt Flynn och Goldsmith (1993, s. 

365) till att de som endast engagerar sig under köp/användnings-situationen kan efter användning 

känna oro.  

 

1.2.3 Tidigare studier  

Den enda tidigare studie vi funnit om fingeravtrycksläsare är från Head, Hassanein & Breward 

(2009) och den handlade om konsumentens acceptans av fingeravtryckidentifiering på finansiella 

transaktioner. Studien handlade om att använda sitt fingeravtryck för att ta ut pengar i en 

bankautomat. Däremot har det gjorts flertal studier där acceptansmodellen, 

självbetjäningsmodellen och innovationsspridning har använts. I en studie av Sohail (2012, s. 379) 

undersöktes användningen av bankapplikation i mobiltelefonen för bankärenden i Saudiarabien. 

Sohail grundande sin studie på Rogers teori om innovationsspridning. I en annan studie där 

acceptansmodellen och innovationsspridnings teorier kombinerades är från Lee, Hsieh & Hsu 

(2011, s 124) där de undersökte användningen av online-läroplattformar bland företagsanställda.  

 

Vi har även studerat en forskning från Park & Chen (2007, s. 1349) där de undersökte 

innovationsspridnings teori genom att studera användningen av smartphones. Acceptansmodellen 

har använts mycket för att utvärdera användarvänlighet och användarbarhet i teknik, områden som 

bl.a. har undersökts är mobilhandel, näthandel (Featherman, Miyazaki, & Sprott, 2010), 

trådlösteknik (Wu, Cheng, Yen, & Huang, 2011 ), snabbmeddelande (To, Liau, Chiang, Shih, & 

Chang, 2008), MMS (Hsu et al., 2009), och mobiltinternet (Kim, Chan, & Gupta, 2007). 

 

Internet- och telefonbank har blivit studerat med teori om självbetjäningsteknologi av Meuter et 

al., (2005) och som tidigare nämnd forskare har Shunzhong (2012, s. 1194) studerat generellt 

självbetjäningteknologier. Motivationsmodellen undersöktes av Dholakia (2000, s. 1345) för att se 

hur situationsmässigt och beståendemässigt engagemang hade samband med risk.  

 

De forskningsgap vår studie fyller är följande; forskaren Shunzhong (2012, s. 1200) nämner att 

mer forskning bör göras där andra faktorer undersöks t ex oro, konsument övertygelse, 

servicekvalitet samt kunskap om självbetjäningteknologier. En annan forskare vid namn Meuter et 

al., (2005, s. 104) nämner att självbetjäningteknologier behöver bli bekräftad av fler tekniska 

innovationer för att självbetjäningsteorin skall kunna visa både applicerbarhet och pålitlighet. 

 

Vår studie undersöker inte bara en ny teknologi, utan vi undersöker fler faktorer än vad som har 

tidigare gjorts, rättare sagt vi kompletterar vår studie med 11 st. faktorer (se figur, 1). Vi har inte 

sett någon studie inom självbetjäningsteknologi, innovationsspridning, motivationsmodellen eller 

acceptansmodellen som någonsin tidigare har varit i närheten av en sådan övergripande studie, dvs. 

att de använt sig av minst 11 st. faktorer. Utöver det täcker vi Meuter's gap att vi bekräftar en ny 

teknisk innovation, fingeravtrycksläsare.  
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1.3 Fingeravtrycksläsarens historia 

I den här delen beskriver vi historian bakom vår kontext. Vi anser det relevant för att du ska kunna 

sätta dig in och bilda dig en egen uppfattning om tekniken utan tidigare kunskap inom området.  

 

Biometri är ett ord ursprungligen från det latinska språket och definieras enligt 

Nationalencyklopedin (2013) “verktyg att mäta med”. Vilket med hjälp av matematik och statistik 

kan data från biologiska varelser överföras och användas för att identifiera människor via 

fingeravtryck eller ögonigenkänning. I arbetet kommer vi att fokusera på 

fingeravtrycksigenkänning. Vi lyfter upp biometri för det är samlingsnamnet för tekniken, medan 

vår kontext är funktionen, fingeravtrycksläsare, vilket fungerar som fingeravtrycksigenkänning.   

 

Redan i slutet av 1800-talet börjades biometri att användas inom kriminaltekniska utredningar. Det 

gjordes för att mönstret på fingrarna är helt unika för varje individ. Det unika mönster som 

identifierar varje individ utvecklas under graviditeten mellan vecka 9 och 24. Mönstret påverkas 

av omgivningen och fostrets utvecklingstakt, där av skiljer även tvillingars biometri. Under tidigt 

skede användes pulver av kriminaltekniker för att få fram spåren av ett fingeravtryck då när fingret 

sätts mot en yta avger fett och svett vilket bildar ett dolt fingeravtryck. (Rusell & Hazarika, 2011, 

s. 3524) 

 

I dagens samhälle möts vi av mängder av situationer där vi måste autentisera oss. Du känner nog 

igen flera situationer om vi nämner pin-lås, inloggning till sociala medier, bankärenden och i kön 

på ICA. I och med att vi både autentiserar oss i den digitala världen med hjälp av lösenord samt i 

vår verklighet genom ID-kort har identify management blivit allt mer komplext. Uttrycket 

definieras som komplexiteten att varje individ autentiserar sig för att få tillgång till olika privilegier, 

vilket har flyttat fokus till att leta efter mer effektiva metoder för att lösa komplexiteten (Modi, 

2011, s. 1). De här privilegierna kan vara att komma åt sina monetära tillgångar eller sitt sociala 

nätverk.  

 

Valet av kontext har vi gjort för att adoption av ny teknologi har studerats i många olika kontexter 

tidigare, allt från användning av näthandel, mobilhandel, och 3G. Trots det finns det ingen tidigare 

forskning som är gjord inom det område vi ägnas att studera. Orsaken till det kan vara att 

teknikinnovationer sker kontinuerligt och att det här området är relativt nytt. Vi ser därför ett behov 

av att undersöka tekniken fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner – vilka faktorer som påverkar för 

användningen av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. 

 

1.4 Frågeställning 

Vilka faktorer påverkar konsumenters adoption och användning av fingeravtrycksläsare 

implementerad i mobiltelefoner? 
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1.5 Syfte 

Syftet med vår studie är att ur ett företagsperspektiv förklara vad som påverkar konsumenters 

adoption av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Vi tar därmed även reda på vilka faktorer som 

påverkar positivt respektive negativt. I studien undersöks vilka faktorer som har störst inflytande 

på adoptionen av fingeravtrycksläsare.  

Vi ämnar också att ta reda på om det finns samband mellan undersökta faktorer, därmed undersöker 

vi om det finns korrelation mellan faktorerna. Vi har även ett delsyfte i vår studie, vilket är att ge 

företag relevant kunskap om vilka faktorer de bör lägga tonvikt på angående implementering av 

fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner för att på så sätt öka sin konkurrenskraftighet.  

 

Genom att utföra studien fyller vi åtminstone två gap som vi funnit i vetenskapliga artiklar, att vi 

undersöker en ny självbetjäningsteknologi samt att vi med fler faktorer genom 

självbetjäningsteknologi, acceptansmodellen, innovationsspridning samt motivationsmodellen 

undersöker en innovation.  

 

Utöver det saknas det forskning inom fingeravtryckläsare, och det har aldrig tidigare gjorts någon 

studie om vilka faktorer som påverkar adoptionen av fingeravtrycksläsare i mobiltelefonen. 

 

1.6 Avgränsningar 

Vår uppsats betraktar fingeravtrycksläsaren som teknologi i mobiltelefoner. Den ägnas att granska 

konsumentens syn på teknologin och vilka faktorer de anser vara viktiga för att börja använda sig 

av teknologin. Resultatet blir då för business-to-consumer (B2C) i och med att uppsatsen kan ge 

bidrag till företag om vad konsumenten efterfrågar. Vi avgränsar oss därmed endast till 

fingeravtrycksläsaren som teknologi och inte övriga mätverktyg inom biometri. Avgränsningen 

görs främst för att det är fingeravtrycksigenkänning som är på agendan inom teknikindustrin, vilket 

även kommer hjälpa oss att göra den praktiska undersökningen. De teorier och faktorer vi 

applicerar har tidigare undersökts i tekniska områden, till exempel inom näthandel, vilket gör att 

vi kan hänföra resultat till tidigare forskning.  
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

I det här kapitlet redogör vi vårt val av ämne, och de förkunskaper vi besitter. Här finner vi även 

vilka vetenskapliga ståndpunkter vår uppsats bygger på samt vilket perspektiv och angreppssätt vi 

har använt. Dessutom diskuterar vi vårt val av litteratur och teorier vi använt oss utav i studien. 

 

2.1 Ämnesval 

Vårt stora teknikintresse gav oss inspiration att granska ett område som varit på tal ett flertal gånger 

under åren 2012-2013, och har varit väldigt omtalat om inom teknikbranschen det senaste året 

2013-2014. Det ökade intresset beror på att Apple, Samsung och HTC har släppt telefoner med 

fingeravtrycksläsare.  Vi har valt att undersöka konsumenternas attityd till fingeravtrycksläsare, 

dvs. fingeravtrycksteknologin som alltmer implementeras i mobiltelefoner. Tekniken är fortfarande 

i ett tidigt skede då endast ett fåtal av de största tillverkarna har anammat tekniken. Hitintills har 

premiumprodukten, iPhone 5S implementerats med tekniken och nyligen den 24 februari 2014 

offentlig gjorde Samsung sin senaste premiumprodukt, Galaxy S5. Telefonen släpps till retail-

handeln den 25 mars 2014 (Mobil.se, 2014). Enligt Gartner (2014) sålde Samsung och Apple under 

året 2013 över 450 miljoner smartphones, vilket är 46.6 % av den totala marknaden.  

 

Vi är nyfikna om konsumenten kommer ta till sig tekniken eller om det blir flopp. Genom att 

undersöka vilka faktorer som är betydelsefulla att ta hänsyn till från ett företagsperspektiv kan 

företag lyckas med implementeringen och få konsumenter att börja använda den istället för 

traditionella pinkoder och lösenord. I och med att det är en ny innovation inom mobiltelefoner så 

finner vi det betydelsefullt att undersöka vad som influerar användandet av teknologin.  

 

Det har inte tidigare gjorts några studier i Sverige om vilka faktorer som påverkar konsumenten att 

åta sig användning av ny teknik inom den valda kontexten. Vi valde att studera konsumentbeteende, 

innovationer och adoption av ny teknik eftersom dessa ämnen inte har studerats i tidigare forskning 

inom den valda kontexten, vi såg därför en möjlighet och intresse av att fördjupa oss i dessa ämnen. 

 

2.2 Förförståelse 

Johansson Lindfors beskriver att begreppet förföreställningar som de förföreställningar som 

forskaren har eller skaffar sig fram till forskningsstrategin (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). 

Förförståelse är alltså en typ av förföreställning som i litteraturen brukar nämnas som teoretiska 

förföreställningar (Johansson Lindfors, 1993, s. 76) Johansson och Lindfors beskriver att det finns 

två typer av förförståelse, nämligen; förstahands -och andrahandsförförståelse (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 76).  

 

Den förförståelse vi har består både av förstahands- och andrahandsförförståelse. 

Förstahandsförförståelse har vi båda genom att vi tidigare har arbetat med försäljning av 

mobiltelefoner och mobilabonnemang. Vi har alltså upplevt praktisk erfarenhet av marknadsföring 

samt vilka faktorer som är betydelsefulla vid användning av bl.a. smartphones och 

mobilabonnemang.  Förstahandsförförståelsen innefattar de självupplevda kunskaper och 

föreställningar forskaren har fram till inledningen av sitt arbete, t ex personliga erfarenheter, medan 
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andrahandsförförståelsen innefattar kunskap och erfarenheter inhämtade från läroböcker, 

vetenskapliga artiklar och föreläsningar (Johansson Lindfors, 1993, s. 76).  

Vi har även erfarenheter från konsumenters behov och andra vitala faktorer som är betydelsefulla 

för dem. Det har påverkat vår studie i den meningen att vi har inkluderat många olika faktorer som 

kan tänkas påverka konsumentens användning av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Eftersom 

vi har tidigare erfarenhet av kundkontakt så vet vi att konsumenter kan vara olika och därmed ha 

varierande behov. 

 

På grund av vår tidigare erfarenhet inkluderade vi en mängd faktorer i vår undersökning för att 

täcka olika områden och ge respondenterna fler alternativ att ge sin åsikt. Det anser vi vara 

nödvändigt för att ge en så komplett beskrivning som möjligt av vad som påverkar användning av 

fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner.  

 

Vår andrahandsförförståelse har vi fått genom vår Civilekonom utbildning på Handelshögskolan 

vid Umeå universitet, där vi båda har läst marknadsföring på avancerad nivå. Våra tidigare 

erfarenheter kan givetvis påverka vår studie både negativt och positivt. Studien kan påverkats 

negativt genom att inte kunna förhålla sig objektivt till studien, och positivt till eftersom vi har 

kunskap inom ämnet.  

 

Vi har som grund i studien att förbehålla oss till ett värdeneutralt sätt, dvs. att vi inte ska ta ställning 

eller ha förutfattade meningar om vad vi tror kan påverka konsumenten, det kan då leda till att vi 

då förbiser relevanta delar av vår studie och att kvalitén sänks. Vår studie bygger på en 

kvantitativundersökning och kommer således inte att ha ett tolkande synsätt (Bryman, 2011, s. 40). 

Därför anser vi att våra tidigare erfarenhet inte kommer att påverka undersökningen. Vidare anser 

vi oss ha en god kunskapsgrund och intresse för att utföra studien på ett bra sätt med intressanta 

resultat som följd. 

 

2.3 Verklighetssyn 

Ontologi är ett begrepp inom samhällsvetenskapliga metoder och beskrivs som individens 

uppfattning av verkligheten (Bryman, 2011, s. 35-36). Enligt Bryman finns det två synsätt, 

objektivism och konstruktionism, vilket förklarar hur en individ ser på sin verklighet, dvs. antingen 

objektivt eller subjektivt.  

 

Konstruktionism är den ontologiska ståndpunkten som påstår att sociala händelser och deras 

innebörd är något som sociala aktörer konstant skapar, det vill säga att verkligheten skapas av dessa 

sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 37). 

 

Med tanke på undersökningen och genomförandet av denna, anser vi synsättet objektivism passa 

vår studie bäst, dvs. att vi har ett objektivt synsätt på en observerbar verklighet. Valet görs p.g.a. 

att vi i vår studie baserat på vårt syfte behandlar vilka faktorer som påverkar användandet av en 

teknologi hos konsumenter. För att vår studies resultat ska få en så rättvis och trovärdig bild som 

möjligt så kommer vi inte ta till något tolkningsperspektiv. Vi anser att vi som forskare inte ska 

påverka respondenterna i deras svar under studiens gång. Det har vi säkerställt genom att utesluta 

ledande påståenden i vår enkät.  
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Vårt fokus kommer därmed vara på förklaring av mänskligt beteende, dvs. en förklaring över vad 

som påverkar konsumentens användning av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Sammanfattat 

kommer vi alltså att förhålla oss till objektivism, vilket enligt Bryman är en ontologisk inriktning 

som beskriver den sociala verkligheten som något yttre i förhållande till individen och att sociala 

företeelser och deras yttre information övergår människans intellekt och är opåverkbara (Bryman, 

2011, s. 36). Denna verklighetssyn innebär därmed att det endast finns en verklighet som alla 

individer upplever och som de inte kan påverka eller styra över (Bryman, 2011, s. 36).  

2.4 Kunskapssyn 

Det finns två stycken dominerande kunskapsteorier. Det än den naturvetenskapligt inriktade; 

positivism och den samhällsvetenskapliga, hermeneutik (Bryman, 2011, ss. 30, 32). Som tidigare 

nämnt av Bryman (2011, ss. 30, 32) är positivism den naturvetenskapligt inriktade teorin som 

förespråkar förklaring av mänskligt beteende och objektivitet vid studiet av den sociala 

verkligheten medan det hermeneutiska synsättet istället inriktar sig på en subjektiv syn vid studiet 

av den sociala verkligheten, och fokus läggs i den här inriktningen på en förståelse och tolkning av 

människors beteende. 

 

I vår studie vill vi förklara vilka faktorer som påverkar konsumentens användning av FPS i 

mobiltelefoner, därför anser vi att kunskapssynen positivism uppfyller vårt behov bäst. Valet av 

positivistisk kunskapssyn kändes rätt eftersom vår undersökning ämnar att agera objektivt och på 

ett värderingsfritt sätt, detta uppnås genom att agera externt till analysen av data insamlad från 

våra respondenter medverkande i studien, att agera externt innebär att det är lite vi kan göra för att 

förändra innehållet av vårt insamlade data (Saunders, 2012, ss. 134-135).  

 

Vi kommer alltså inte att ändra vår insamlade data på något sätt eller tolka denna på ett subjektivt 

sätt. Vi ämnar istället att sammanställa data och analysera den genom statistiska metoder för att få 

fram ett mätbart resultat som vi sedan kan dra slutsatser ifrån. Då positivism förespråkar förklaring 

av mänskligt beteende så anser vi den vara passande för våran studie, då vi i denna ämnar att ge en 

förklaring av vad som påverkar konsumenters adoption av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. 

 

2.5 Forskningsansats 

Vi har valt en deduktiv forskningsansats som beskrivs av Bryman (2011, s. 26) som att forskaren 

utgår från teorier och kunskap inom ett visst område och utifrån dem deducerar en eller flera 

hypoteser som sedan ska underkastas en empirisk granskning. Eftersom vi valt att utgå från ett par 

specifika teorier, ska vi undersöka dem och ställa upp relevanta frågeställningar för att sedan testa 

dem så de passar till vårt forskningssätt.  

 

Inom den deduktiva forskningsansatsen provas hypoteser för att sedan koppla tillbaka de resultat 

forskaren funnit till de teorier som låg bakom undersökningen, man utgår alltså från teori till 

observationer och resultat inom den deduktiva ansatsen (Bryman, 2011, ss. 26-27).  

 

Inom den induktiva ansatsen utgår istället forskaren från observationer och resultat till teori, vilket 

är en teorigenerering. Teorigenerering handlar om att tillföra en ny teori, den induktiva ansatsen är 

oftast förknippad med ett kvalitativt angreppssätt medan den deduktiva är förknippad med ett 

kvantitativt angreppssätt (Bryman, ss. 26, 28-29). Vi har alltså valt att utföra en enkätundersökning 
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för att visa på generaliseringar om hur olika faktorer påverkar konsumentens användande av FPS i 

mobiltelefoner, enkätundersökningar används ofta inom det kvantitativa angreppssättet. 

 

Genom att använda oss av en enkätundersökning i vår studie vill vi ta reda på vilka faktorer som 

påverkar konsumentens användande av FPS i mobiltelefoner. För att sedan återkoppla våra resultat 

till grundteorierna som vår undersökning bygger på. Vilket vi gör för att få svar på vår 

problemformulering och därför anser vi att en kvantitativmetod passar oss bäst. En sådan metod är 

förknippad med en deduktiv forskningsstrategi (Bryman, 2011, s. 29). Deduktivansats är 

huvudsakligen förknippad med en positivistisk kunskapssyn och en objektiv syn på verkligheten 

(Bryman, 2011, s. 40), i och med vårt val av kunskaps- och verklighetssyn är densamma visade det 

sig naturligt för oss att vi utgår från en deduktivansats i studien. 

 

2.6 Metodval 

Vi har i vår studie valt att använda oss utav en enkätundersökning som av Bryman (2011, s. 65) 

förklaras som en undersökning som tillämpar en tvärsnittsdesign där data samlas in med hjälp av 

enkäter och strukturerade intervjuer. En tvärsnittsdesign enligt forskaren innebär att man samlar in 

data från mer än ett fall vid en viss tidpunkt för att komma fram till en uppsättning av kvantifierbara 

data. Vilket är data som har en koppling till två eller fler variabler som sedan ska granskas för att 

på så sätt finna mönster gällande samband. 

 

Den här forskningsdesignen passar således in i vår undersökning då vi vill beskriva vilka faktorer 

som påverkar konsumentens adoption av FPS i mobiltelefoner, vilket vi vill ta reda på genom att 

utföra en enkätundersökning. Vidare anser vi att enkätundersökning passar vår studie bäst eftersom 

vårt deduktiva angreppssätt förknippas med kvantitativ forskning som i sin tur betonar 

kvantifiering av data gällande analys och insamling (Bryman, 2001, ss. 29, 40). Vi kommer alltså 

att samla in data i form av siffror genom en enkätundersökning med flertal enkäter. Vi har delat ut 

en total mängd av 207 st. enkäter för att sedan sammanställa och analysera den data vi fått från 

dessa i statistikprogrammet, SPSS. I programmet översätter vi sedan data till mätbart resultat. 

 

2.7 Perspektiv 

Som vi tidigare nämnt så kommer vi i vår studie att ur ett företagsperspektiv undersöka 

konsumentbeteende och konsumenters attityder. Vårt huvudmål kommer att vara riktat mot att ta 

reda på vilka faktorer som påverkar konsumenters attityd till fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. 

Det tar vi reda på genom att utföra en enkätundersökning. I den här studien kommer vi att analysera 

och beskriva de faktorer som påverkar konsumenters attityd till innovation, genom att göra det vill 

vi visa och ta reda på vilka faktorer som kan påverka konsumenters attityd till adoption och 

användande fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Vi ämnar att undersöka vilka faktorer som har 

betydelse för konsumenten samt ta reda på vilka faktorer som påverkar negativt eller positivt. Vi 

vill undersöka det här i syfte för att ge företag som arbetar kontinuerligt med fingeravtrycksläsare 

en ökad förståelse för konsumenten attityd till fingeravtrycksläsare.  
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2.8 Litteratursökning 

Enligt Bryman (2011, ss. 97-98) är det grundläggande att göra en litteraturgenomgång när vi gör 

en uppsats och undersökning. En litteraturgenomgång innebär att leta upp existerande och relevant 

litteratur att granska. Vidare menar författaren att det är viktigt att det görs i syfte att ta reda på 

vilka kunskaper som redan existerar inom området, det är nödvändigt för att inte återupprepa 

studier med samma resultat, vilket ger en avsaknad av nya bidrag. Författaren menar att studier inte 

endast skall upprepa eller reproducera andra forskares åsikter och material, istället skall tidigare 

studier användas som stöd för egna åsikter och argument, och för att kritiskt tolka material. 

 

 

Vår litteratursökning gick ut på att ta reda på vilka kunskaper som finns inom studiens område. Det 

ansåg vi vara nödvändigt för att hitta vilka idéer och teorier som är relevanta för vår studie. Det har 

vi gjort för att på så sätt hitta användbar kunskap.  

 

För att finna vilken kunskap det finns om de faktorer som påverkar konsumenters attityd till 

innovationer, sökte vi efter referentgranskade vetenskapliga artiklar, s.k. peer-reviewed. Vilket 

innebär att de har blivit förhandsgranskade och fått expertutlåtande (Nationalencyklopedin, 2014). 

Vi anser att det är grundläggande att använda oss utav sådana artiklar för att få trovärdiga källor. 

Sökningen resulterade i en mängd information inom konsumentens attityd till innovation. 

 

Litteratursökningen genomfördes via insamling av information från Umeå universitetsdatabas, 

faktaböcker och Internet. Genom universitetsbiblioteket fick vi tillgång till läroböcker som 

behandlar det ämne vi studerar. Tack vare Umeå universitetsdatabas har vi kunnat söka efter 

vetenskapliga artiklar som blivit publicerade av forskare runt om i världen.  

 

När vi genomförde vår litteratursökning har vi prioriterat att inte använda förlegade källor. Däremot 

har vi använt oss av ursprungskällor i en del teorier för att förhindra att text har förvrängts genom 

tidigare personliga tolkningar av ursprungskällan. De litteraturkällor som har en äldre karaktär har 

använts med motiveringen att den innehöll så pass relevant information för vår studie att vi fann 

det grundläggande. Ett exempel på en äldre litteratur är Rogers bok om innovationsspridning från 

1995.  

 

De sökord vi har använt oss utav när vi sökt efter vetenskapliga artiklar består av nyckelord som 

varit bekanta för oss genom vår erfarenhet vi har fått från kurser vi deltagit på genom vår 

civilekonomutbildning på Umeå universitet. De sökord som flitigt använts är följande; consumer 

decision-making process, consumer choice, diffusion of innovations, consumer motivation, self-

service technologies, innovation failures, och technology acceptance model.  För att smala av 

sökningsresultaten och även för att hitta mer relevant information så kombinerade vi med följande 

sökord relaterade till studiens kontext, såsom biometrics, mobile phones, e-stores, mobile banking. 

Internet banking, smartphones, mobile commerce, influencing factors och fingerprint.  

 

Att komplettera litteratursökningen med olika kontexter gjorde att vi fann mer specifik information 

relaterad till vår valda kontext, fingeravtrycksläsare. Således blev vi familjära med studier där vi 

fann undersökningar där våra valda teorier brukades och undersökte användandet av bl.a. 

mobilbank, smartphones och Internethandel.  
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När vi gjorde de här sökningarna fick vi fram ett flertal vetenskapliga artiklar, som sedan utgjorde 

grunden i teorikapitel. Utöver de vetenskapliga artiklarna har vi använt oss utav läroböcker. De 

läroböcker vi har tagit användning av har varit både för teori och för hur en vetenskaplig studie 

formuleras.  
 

2.9 Primär– och sekundärdata 

Vid insamling av vårt data har fokus legat på att hitta och samla in data relaterad till påverkande 

faktorer angående konsumentens attityd till innovation – kontext fingeravtrycksläsare i 

mobiltelefoner. Vilket vill säga konsumentbeteende och vad som påverkar attityder och beslut av 

fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Vårt primärdata i insamlingen har varit det resultat vi har fått 

fram genom vår enkätundersökning. Det finns två typer av data som man kan samla in, det är 

primär- och sekundärdata.  

 

Primärdata är enligt författaren Dahmström (2011, s. 83) är datamaterial som samlas in för första 

gången, dvs. data som inte finns tillgängligt sedan tidigare. Författaren menar vidare att 

sekundärdata är data som redan finns insamlad, t ex databaser eller officiell statistik som kan hittas 

i olika publikationer och register. Det sekundärdata vi har använt oss av i vår studie är vetenskapliga 

artiklar, litteratur, broschyrer och webbsidor. I de här källorna har vi haft möjlighet att se andra 

forskares undersökningar, statistik och resultat, de här har vi sedan kunnat använda oss av i vår 

studie samt relaterat information till den här studien.  

 

Största delen av vårt sekundärdata som vi har använt oss av i vår studie kommer från olika databaser 

via Umeå universitet. Vårt sekundärdata har vi använt som komplement till vårt primärdata som är 

utvunnen från vår enkätundersökning. Att använda befintlig data tillsammans med ny insamlat 

datamaterial är en viktig kombination och det är vanligt att sekundärdata används som komplement 

till primärdataundersökningar (Dahmström, 2011, s. 84).  

 

Bryman (2011, s. 301) menar även han att det finns fördelar med att använda sig av sekundärdata 

vid en studie, en fördel är att många av de uppsättningar av data som kommer till användning håller 

en väldigt hög kvalitet. Författaren menar vidare att data som blivit insamlad sen tidigare har oftast 

skapats av rutinerade och skickliga forskare eller stora institutioner där urvalsprocedurerna varit 

omfattande och därmed oftast resulterat i ett representativt urval med mindre bortfall. Den fördelen 

håller vi med om, och de artiklar vi har använt oss utav anser vi har håller hög kvalité. Det anser vi 

därför att de är peer-reviewed samt utöver det har artiklarna gett oss värdefull information som har 

varit användbar i undersökningen. 

 

Det finns nackdelar med användning av sekundärdata enligt Dahmström (2011, s. 129), en nackdel 

kan vara att innehållet i data är inaktuellt och en annan nackdel kan vara att syftet med studien kan 

ha varit ett annat än den aktuella. Forskaren menar att om så är fallet blir det givetvis mer 

problematiskt att relatera data till sin aktuella studie och om data är inaktuell kan det ha skett många 

förändringar inom fältet som har studerats vilket även försvårar användningen av den 

informationen.  
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På grund av de här eventuella nackdelarna har vi i vår studie försökt att använda oss av vad vi anser 

vara aktuell data samt data som vi kan relatera till vår studie. I vårt fall använde vi oss av artiklar 

som berör liknande ämne, det vill säga adoption av teknik. 

 

Vi har i vår studie använt oss av flera vetenskapliga artiklar samt litteratur samt webbsidor. Vi 

valde det här pga. fördelarna vi tidigare nämnt med sekundärdata. Vi ansåg alltså att fördelarna 

med den här typen av data övervägde nackdelarna. Vi har dock tagit hänsyn till nackdelarna och 

tänkt på dem vid sökning av sekundärdata. Slutligen anser vi att det sekundärdata vi använt oss av 

har höjt vår studie till en högre nivå. Därför att tack vare den här informationen vi har fått tag på 

är värdefull information som vi inte hade kunnat ordna fram själv genom vår 

primärdataundersökning. Då informationen i sekundärdata är mycket bred och täcker flera områden 

inom adoption av teknik.  

 

2.10 Källkritik 

Det är viktigt ur ett vetenskapligt synsätt att ha en kritisk inställning till information (Bryman, 

2011, s. 97-98). Vidare menar författaren att det sekundärdata som insamlas kan variera i kvalité, 

och därför är det nödvändigt att ha en kritisk inställning till informationen (Bryman, 2011, s. 305).  

 

I vår studie har vi haft det här i åtanke har vi i vår informationsinsamling av sekundärdata haft en 

kritisk inställning till de källor vi behandlat. Som tidigare nämnt har vi använt oss utav 

referentgranskade artiklar och läroböcker, vilket har underlättat vår källkritik, då den är granskad 

av experter inom området (Nationalencyklopedin, 2014). Den kritiska inställning vi haft till data 

har varit avgörande om informationen vi inhämtat varit relevant nog för att vara användbar i vår 

studie. Utöver vetenskapliga artiklar har vi använt oss utav Nationalencyklopedin som är ett 

uppslagsverk där ämnesexperter granskar och bearbetar informationen. Nationalencyklopedin 

(u.å.) anser sig själva vara en säker och trovärdig källa till kunskap, pga. Informationen är 

kontrollerad och faktagranskad.  

 

En annan författare som skrivit böcker om vetenskaplig metod är Ejvegård (1996, s. 61).). 

Forskaren lägger tyngd på aktualitet hos källorna, vilket betyder att studien bör ta en kritisk hänsyn 

och förhållningssätt till informationen. Författaren menar alltså att studien ska ta hänsyn till 

färskheten i källor, dvs. att studien använder sig utav uppdaterade källor. 

 

I vår studie har vi mestadels använt oss utav aktuella källor, likväl har vi även använt oss av äldre 

material. Den information vi använt oss av i äldre källor är information som vi funnit relevanta för 

studien och där författarnas teorier är välkända och grundläggande. Två särskilda källor som är av 

äldre rang är Rogers bok om innovationsspridning från 1995 och Davis vetenskapliga artikel om 

acceptansmodellen från 1985. En anledning till att vi har använt oss utav äldre källor här är för att 

författaren Johnsson Lindfors (1993, s. 89) benämner att äldre källor kan användas om teorin kan 

anses vara välkänd.   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Utgångspunkten för vår teoretiska referensram är att undersöka tidigare forskning och vilka 

faktorer som har varit relevanta för konsumentens attityd till innovationer. Vi har studerat tidigare 

forskning och sett vilka modeller och teorier de har använts sig av för att sedan studera de och se 

om de är relevanta i vår kontext. Valet av tidigare studier som vi valt att granska är främst de som 

tidigare studerat tekniska områden.  

 
Vi har valt att kombinera flera olika teorier för att kunna undersöka vilka faktorer som påverkar 

konsumenten att använda sig av ny teknik inom vald kontext. Genom att kombinera följande teorier 

innovationsspridning, acceptansmodellen, självbetjäningsteknologi och motivationsmodellen har 

vi undersökt faktorer som ingår i varje modell. Utöver det har vi kombinerat med ytterligare en 

faktor som har använts i tidigare studier. Den faktor vi har kompletterat med är variation av tjänster. 

Varje teori kommer att beskrivas samt motiveras varför vi har valt att använda var enskild teori och 

faktor. Det finns även kopplingar till andra studier för att beskriva hur och vad de tidigare studierna 

har undersökts och kommit fram till medhjälp av var teori.   

 

Det som skiljer vår uppsats från tidigare forskning är att vi undersöker kontexten 

fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Det handlar om vilka faktorer som påverkar adoptionen och 

användandet av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Efter grundlig genomsökning av 

Internetdatabaser har vi inte funnit tidigare studier angående fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. 

Inom fältet biometri har vi endast hittat en tidigare forskning av Head, Hassanein & Breward (2009) 

angående konsumenternas acceptans av biometrisk identifiering för finansiella transaktioner. Den 

studien baserades på en bankautomat som utrustade sig med fingeravtrycksläsare, där sedan 

respondenternas åsikter undersöktes.  Utöver att det knappt finns studier för fingeravtrycksläsare i 

tekniskt sammanhang så har vi även kompletterat flera teorier med varandra för att undersöka 

faktorernas samband.   

 

Det vi har funnit är tidigare forskning inom vad som påverkar användning och adoption av andra 

teknik relaterade produkter och tjänster. Det har varit allt från 3G/4G-uppkoppling, mobil-

näthandel och näthandel. Vi har använt oss av vetenskaplig forskning som har baserat sin kontext 

på teknik relaterade produkter och tjänster då det är det närmaste vi kan komma med den här 

innovationen.  

 

 

 
Figur 3. Undersökningsmodell. 
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3.1 Innovationsspridning  

Forskaren Everett M. Rogers skrev sin första bok om innovationsspridning (diffusion of 

innovation, DOI) år 1962, för att poängtera att det fanns för få studier inom området (Rogers, 1995, 

s. 38). Studier inom innovationsspridning har varit ett intresse för olika sektorer, bl.a. ekonomer 

som studerat teknologiska innovationers tillväxt och hur organisationer anammar ny teknologi 

(Rogers, 1995, s. 98).  

 

Rogers (1995, s. 11) menar att en innovation är en idé, praktik eller produkt som uppfattas som ny 

av en individ eller grupp av användare. Enligt forskaren spelar det alltså mindre roll om idén är på 

ett objektivt sett ny, dvs. att tiden som gått sedan upptäckten eller då den först användes påverkar 

inte dess rätt att kallas innovation. Det är den uppfattade fräschheten hos idén för användaren som 

avgör individens reaktion, om användaren uppfattar idén eller produkten som ny så är det en 

innovation (Rogers, 1995, s. 11). I den här studien förhåller vi oss även till Rogers definition av 

innovation, och även fast fingeravtrycksläsare har funnits tidigare och blivit implementerad i olika 

sammanhang så anser vi att det är nytt för den större massan av människor. Det gör vi för att då 

tekniken är implementerad i en mobiltelefon. Fingeravtrycksläsare har även vidareutvecklats på 

senare år, vilket har bidragit till att den har utvecklats och erbjuder nya användningsområden. 

 

Innovationer kan ta olika lång tid för att uppnå en utbredd adoption hos konsumenter, det som 

avgör tiden och om innovationen kommer att lyckas nå en större marknad är hur konsumenten 

uppfattar de olika kännetecknen av innovationen (Rogers, 1995, s. 15). Roger (1995, s. 245) menar 

acceptansen hos en innovation ökar medhjälp av innovationens spridning. 

 

Författaren menar att kännetecknen (se 

figur, 3) som påverkar om en innovation 

blir framgångsrik är (1), den relativa fördel 

den erbjuder utöver den funktionen den 

ersätter (2), den kompatibilitet som 

uppfattas för innovationen, dvs. hur 

förenlig innovationen är med befintliga 

värderingar, normer och behov hos 

potentiella användare (3), den komplexitet 

som förknippas av konsumenter med 

användandet av innovationen, dvs. om den 

är svår att förstå eller använda (4), graden 

av testmöjligheter för innovationen, dvs. 

hur pass stor utsträckning det finns 

möjligheter att testa och utföra experiment 

på innovationen under en begränsad 

omfattning, (5) och graden av 

observerbarhet, dvs. i vilken utsträckning 

innovationen är synbar för andra (Rogers, 

1995, ss. 15-16).  
Figur 4. Innovationsspridning och dess faktorer. 
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Rogers (1995, s. 16) menar alltså att innovationer som uppfattas av konsumenten att erbjuda en 

högre relativ fördel, kompabilitet, testmöjlighet, observerbarhet och lägre komplexitet kommer att 

lyckas bättre och ha en högre hastighet av adoptionen. Vi anser därför att dessa faktorer är viktiga 

att undersöka för teknologin fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner för att utvärdera vad som är 

viktigt för teknologins framgång och adoption hos konsumenterna. I och med att vi anammar 

Rogers definition av innovationsspridning och synsätt på vad en innovation är så anser vi 

fingeravtrycksläsare är en innovation samt att dem nämnda faktorer tillämpbara för vår 

undersökning och utvärdering av vad som påverkar adoptionen av FPS.   

 

Enligt Roger (1995, s. 209) så kan användningen av faktorerna i innovationsspridning användas 

inom flera områden. Forskaren menar dock att problem kan uppstå om det är så att faktorerna inte 

är allra bäst lämpade för att undersöka det givna området. För att finna lösning på det givna 

problemet gäller det att framkalla de faktorer som är viktiga för undersökningen. I examensarbetet 

tar fram ett större urval faktorer från tidigare kända modeller samt kompletterar de med faktorer 

som vi anser är relevanta med hänsyn till tidigare forskningar inom adoption av teknologi. Därefter 

vår studies resultat visa vilka faktorer som påverkar konsumenten att använda sig av FPS.  

 

Vi använder oss av Rogers teori om innovationsspridning för att kunna se vilka faktorer som är 

betydelsefulla för attityden till innovationen. Det görs genom att se i vilken grad konsumenten är 

intresserad av att använda FPS. Rogers (1995, s. 210) teori om innovationsspridning används 

främst för att kunna förutse i vilken takt konsumenten anammar innovationer. Nedan kommer vi 

att beskriva varje faktor samt koppla det till en mycket känd innovation som näst intill alla använder 

idag, mobiltelefoner. 

 

Relativ fördel  

Den här faktorn handlar om vilken grad innovationen upplevs att vara fördelaktig jämfört med 

tidigare produkter eller tjänster. Relativfördel är ofta ekonomisk, social, tids- och användarvänliga 

fördelar (Rogers, 1995, ss. 212, 216). Vilka fördelar som är karakteristiska för de första användarna 

beror på vad de prioriterar. (Rogers, 1995, s. 212) Konsumenten tenderar att söka efter information 

innan adoption av innovation. Den centrala delen av relativfördel är kommunikationen av 

budskapet till konsumenten hur pass innovationen kan tillfredsställa deras behov och minska deras 

osäkerhet vid adoption eller användandet (Rogers, 1995, s. 216).  

 

Flera akademiker, Sohail & Al-Jabri (2012, s. 387), Tolba & Mourad (2011, s. 9) har gjort studier 

inom innovationsspridning och har kommit fram till att relativfördel är en av de viktigaste 

faktorerna för att kunna förutspå innovationsspridning (Rogers, 1995, s. 216). Utöver relativfördel 

som fingeravtrycksläsare kan inneha kan det även finnas flera framtida relativa fördelar som t ex 

ökad säkerhet medhjälp utav FPS, vilket t ex kan användas för att minska bedrägerier och ID-

kapningar. Framtida belöningar har dock svårare att signalera sina fördelar till konsumenten och 

bidrar då med längre tidsaspekt när det kommer till spridning av innovation (Rogers, 1995, s. 217).  

 

Enligt Rogers (1995, s. 245) är mobiltelefonernas relativa fördel var de tidsbesparande effekterna 

att vara anträffbar. Vilket sparar tid vid eventuella förseningar och inställda möten. De gjorde att 

individen blev mer fri på det sättet att de inte behövde vara låst till knuten plats för att kunna-s 

genomföra ett telefonsamtal. En annan grundläggande fördel var att det gick att göra nödsamtal. 

Mobiltelefonen sågs även som en statussymbol för en del användare.  
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Kompabilitet  

Enligt Rogers (1995, s. 224) kännetecknas kompabilitet hur en innovation upplevs vara överens 

med användarens befintliga och tidigare erfarenheter. En innovation som är kompatibel leder till 

minskad osäkerheten hos användaren.  

 

Vidare menar Rogers (1995, s. 224) att det som påverkar kompabilitet är individens personliga 

åsikt hur pass en innovation betraktas som bekant, vilket beror på (1) sociala- och kulturella värden, 

(2) tidigare innovationer och (3) individens behov av innovationen. En eller flera av dem nämnt 

ovan kan påverka innovationsspridningen.  

 

Rogers (1995 ss. 227-228) benämner också att tidigare innovationer påverkar hur användaren 

upplever nya innovationer. Om en tidigare innovation har misslyckats och en förbättrad version 

görs kan användaren se alla framtida innovationer inom området som misslyckanden vilket skadar 

innovationsspridningen. Hur individen upplever behovet påverkas genom information som hjälper 

användaren att se de relativa fördelarna, i och med det underlättas då innovationsspridningen. 

 

En innovation som är i hög grad kompatibel med konsumenten kan öppna upp möjligheten för nya 

innovationer inom området att bli mer kompatibla eftersom den första innovationen har underlättat 

nästkommande. Ett verkligt exempel är innovationer som kompletterar varandra, t ex tvättmaskin 

och torkskåp (Rogers, 1995, ss. 227, 235-236). Mobiltelefoner har börjats kompletteras med 

fingeravtrycksläsare, och fingeravtrycksläsare har börjat bli kompatibelt med tjänsten PayPal 

(PayPal, 2014). Inom marknadsföringsstudier har det visat att konsumenten tenderar att ha liknande 

inställning till nya innovationer som de har till liknande produkter och då kan innovationsspridning 

lättare få fäste (Rogers, 1995, ss. 237, 240), med det i åtanke kan FPS lättare introduceras i fler 

mobila enheter som surfplattor och bärbardatorer om det får fäste i mobiltelefonbranschen.   

 

Rogers (1995, s. 245) menar att om vi applicerar mobiltelefonens kompabilitet vet vi att mobilnätet 

är anslutet till det fasta telefonnätet, vilket tillåter oss att ringa samtal både mellan mobiltelefoner 

och det fasta telefonnätet. Med det i åtanke behövde det inte finnas fler mobiltelefoner på 

marknaden i tidigt stadie för att de skulle uppfylla sin funktion. Han menar alltså att det redan fanns 

kompabilitet för mobiltelefonen eftersom det gick att nå det fastanätet via telefonmasterna.  

 

Komplexitet  

Enligt Rogers (1995, s. 242-243) är komplexitet i vilken grad en innovation upplevs som 

användarvänlig. En svårhanterlig innovation får sämre spridning. Hur användaren upplever 

användarvänligheten med innovationen har samband med erfarenhet och kunskap inom området. 

Ett exempel är Pc-datorerna kom ut på marknaden där hade de som hade datorer som hobby i tidigt 

skede en klar syn om användningsområdena medan individerna utan kunskap såg datorerna som 

svårhanterliga. När mobiltelefonen kom ut på marknaden hade användare redan stött på telefoner i 

det fasta nätet så de visste vilken funktion mobiltelefonen hade och hur den fungerade (Rogers, 

1995, s. 245).  
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Testmöjligheter 

Den här faktorn benämner Roger (1995, ss. 243-244) som hur en innovation kan provas av 

användaren för att individen lättare skall kunna se fördelarna med innovationen. Det är viktigt att i 

tidigt skede låta användaren prova innovationen. Författaren menar att testmöjligheter för en 

innovation är grundläggande för de som är s.k. tidiga adopters av en innovation, det är framförallt 

viktigt eftersom att det inte finns några tidigare referenser. Rogers menar att de som adopterar 

innovation i efterhand har flera individer att få information ifrån om produkten.  

 

Ett exempel som Rogers (1995, s. 246) benämner är att låna en mobiltelefon från en vän för att 

sedan prova hur telefonen fungerar. Chong (2012) testade i sin studie angående adoption av 

mobilhandel faktorn testmöjligheter, här fann författaren att testmöjligheter inte påverkade 

adoptionen av mobilhandel. Det berodde enligt Chong (2012) av att respondenterna i 

undersökningen hade en god kunskap om vad mobilhandel har att erbjuda och därför inte kände ett 

behov av att testa den innan adoption (Chong, 2012, s. 40). Forskarna Teo & Tan fann däremot att 

testmöjligheter påverkade signifikant på konsumentens adoption av näthandel (Teo & Tan, 2000, 

ss. 41-42), även forskarna (Brown et al., 2003, s. 392) kom fram till att testmöjligheter påverkade 

adoptionen av bankärenden via mobiltelefon. 

 

Observation 

Enligt Rogers (1995, s. 244) handlar obserbarhet om vilken grad en innovations funktion eller 

resultat av förmåga är synlig för användare. Vidare menar forskaren att en del innovationer har 

lättare att signalera sitt ändamål och vad den kan åstadkomma än andra. Den här faktorn har tidigare 

studerats i flera teknologiska studier enligt Rogers, där hårdvaran är lätt signalerad medan 

mjukvaran är svårare att observera för användarens omgivning  

 

Om vi applicerar den här faktorn i mobiltelefoner så signalerade användandet av telefoner på olika 

ställen, såsom i restauranger, tunnelbanan och andra ställen för andra användare att den fungerar 

att ringa med, även utanför hemmet (Rogers, 1995, s. 246).   

 

Rogers teori om innovationsspridning har använts i flera studier, och vi kommer gå igenom ett par 

stycken härnäst. I en studie av Sohail (2012, s. 379) granskade de användningen av bankärenden 

via mobiltelefonen i Saudi Arabien. Undersökningen gjordes genom att basera frågorna på teorin 

om innovationsspridning genom att tillfråga 330 st. användare av mobiltjänster för bankärenden.   

 

Studien från Sohail (2012, s. 387) visade att relativfördel hade stor betydelse för adoption av 

mobilbanktjänst. Relativfördel är väldigt lik upplevd användarbarhet i acceptansmodellen. Därför 

att konsumenter som finner att mobilbankärenden har en relativfördel i mobiltelefoner kommer att 

finna den användarbar. Studien från Sohail visade att kompabilitet var den faktorn som hade mest 

betydelse för adoptionen av banktjänster i mobiltelefonen. En annan faktor som var påverkande 

var risk vilket hade negativ effekt på adoptionen av användandet av banktjänster i mobiltelefoner.  

Både komplexitet och försöksmöjligheter hade ingen större effekt på adoptionen.  

 

I annan studie från Lee, Hsieh & Hsu (2011, s. 124) undersöker de anställdas intuitioner att använda 

sig av online-läroplattformar. Studien gjordes genom att kombinera acceptansmodellen med 

innovationsspridningsteorin.  
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Studien som Lee, Hsieh & Hsu (2011, s. 124) gjordes genom att de i Taiwan samlade in data från 

552 st. företagsanställda som var användare av online-baserade läroplattformar. Det visade sig att 

innovationsspridningens faktorer hade en signifikant påverkan på faktorerna tillhörande i 

acceptansmodellen, dvs. användarbarheten och användarvänligheten. Acceptansmodellen förklaras 

i nästa avsnitt.  

 

Utöver påverkan från användarbarhet och användarvänlighet kom Lee, Hsieh & Hsu (2011, s. 133) 

forskning fram till att observation inte hade någon påverkan på deras resultat, och de nämner att 

anledningen kan bero på att respondenterna tycker att de kan observera andra individer använda 

sig av online läroplattformar. 

 

I en annan studie av Park & Chen (2007, s. 1349), där 820 st. respondenter (Park & Chen, 2007, s. 

1354) fick svara om adoption av smartphones. Det visade sig att upplevd användarbarhet hade 

högst signifikant påverkan på attityden till att använda en smartphone (Park & Chen, 2007, ss. 

1358-1359).  

 

Vidare kom Park & Chen (2007, ss. 1358-1359) fram till att i deras studie visade det sig att 

observation hade en positiv signifikant påverkan på attityden till smartphones och att testmöjlighet 

inte hade signifikant påverkan. Det vill säga att de inte tyckte att testmöjlighet behövdes för att 

påverka deras attityd till smartphones.  

 

I figuren (se figur, 5) ser vi hypoteserna som vi har lånat från Rogers bok från 1995 med titeln, 

diffusion of innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Innovationsspridningens hypoteser. 
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3.2 Acceptansmodellen  

Acceptansmodellen (Technology Acceptance Model, TAM) utvecklades av Fred Davis (1985, s. 

2) och beskrevs år 1985. Modellen utvecklades för att testa och se effekterna av ett systems 

funktioner och användarens acceptans av ett datorbaserat informationssystem. Forskaren skapade 

acceptansmodellen med två mål i åtanke, första målet var att förbättra förståelsen av användarens 

acceptans-process för att bidra med insikter för vad som kan göras för en lyckad design och 

implementering av informationssystem. Det andra målet med modellen enligt forskaren var att 

TAM skulle fungera som en metodbas för att praktiskt kunna prova användarens acceptans och 

därmed ge möjlighet för systemkonstruktörer att utvärdera föreslagna system innan 

implementering. Davis (1985, s.2) menar vidare att möjligheten att testa användares acceptans för 

ett informationssystem kan ge värdefull information för systemets framgång hos användaren.  

 

Enligt Davis (1985, s. 24) beskriver acceptansmodellen en användarens attityd gentemot att 

använda ett visst system, och det är en avgörande faktor för huruvida personen faktiskt använder 

systemet eller teknologin. Forskaren menar vidare att användarens attityd gentemot användning är 

i sin tur ett resultat av två större uppfattningar, nämligen upplevd användarvänlighet och 

användarbarhet.  

 

Davis (1985, s. 26) definierar användarbarhet som, ”till vilken grad en individ anser användningen 

av ett visst system förbättra dennes arbetsprestation”, och användarvänlighet som, “till vilken grad 

en individ anser användningen av ett visst system att vara frigjord från fysisk och mental 

ansträngning”. Upplevd användarbarhet av ett informationssystem är därför influerad av dess 

upplevda användarvänlighet eftersom desto enklare ett system är att använda desto större 

arbetsprestation som resultat. 

 

Vi anser att acceptansmodellen är relevant för vår studie eftersom den undersöker vad som är 

betydelsefullt för konsumenten för att hon eller han skall adoptera tekniken fingeravtrycksläsare i 

mobiltelefonen. De två ursprungliga kriterierna upplevd användarvänlighet och användarbarhet i 

acceptansmodellen anser vi vara applicerbara i vår undersökning eftersom vi anser att de är vara 

för att en ny teknologi skall vara intressant för konsumenten. Acceptansmodellen är skapad för att 

utvärdera hur en teknologi accepteras av konsumenten och vad som är av betydelse för att adoption 

skall ske (Davis, 1985, ss. 2, 24).  

 

Upplevd användarvänlighet och användarbarhet är alltså faktorer som ingår i acceptansmodellen, 

och har tidigare använts i studier av flera forskare, bl.a. (Chong, Darmawan, Ooi, & Lin, 2010; 

Gerpott, 2011; Wei et al., 2009) de har i sina studier undersökt olika informationssystem som 

mobilt internet, 3G, internetbank, näthandel och mobilnäthandel. Chong's (2013, s. 1241) studie 

handlade om adoption av mobilnäthandel och där förklaras användarvänlighet som hur enkel 

teknologin är att lära sig och att använda. Upplevd användarbarhet förklaras som hur stor nytta 

konsumenten har av teknologin.  

  

Upplevd användarvänlighet är en faktor som tidigare har använts av forskare i flera studier om 

informationssystem, t ex mobilnäthandel för att kunna utvärdera användarvänligheten. Andra 

områden som undersökts medhjälp av den här faktorn är t ex näthandel (Featherman, Miyazaki, & 

Sprott, 2010), MMS (Hsu et al., 2009), trådlösteknik (Wu, Cheng, Yen, & Huang, 2011), 

mobiltinternet (Kim, Chan, & Gupta, 2007), och snabbmeddelanden (To, Liau, Chiang, Shih, & 



| 25 

Chang, 2008). Upplevd användarvänlighet beskriver helt generellt hur enkel teknologin är att lära 

sig samt att använda och med upplevd användbarhet undersöks hur stor nytta konsumenten har av 

teknologin i olika syften (Chong, 2013, s. 1241). Chong menar vidare att användare endast kommer 

att uppskatta mobilhandel om de betraktar dess erbjudande som mer användbara än andra alternativ 

såsom t ex näthandel (Chong, 2013, s. 1242).  

 

Upplevd användarvänlighet i Chong´s (2013, s. 1242) studie ses som hur lätt en teknologi är att ta 

till sig och använda. Vidare menar forskaren att de flesta konsumenterna är vana med att använda 

mobiltelefoner utan större svårigheter, dock menar Chong (2013) att applikationer relaterade till 

mobilnäthandel kan vara nytt för många användare. Enligt forskaren gäller det i synnerhet när 

många nya applikationer och funktioner relaterade till området introduceras i en rask takt.  

 

Vi kan anta ett exempel där finansiella transaktioner görs genom en mobiltelefon, vilket kan vara 

svårt att genomföra för en oerfaren mobiltelefon användare. Därför anser vi att faktorerna i TAM 

är betydelsefulla att ta hänsyn till vid användning av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Det kan 

vara upplevas enkelt att förstå hur fingeravtrycksläsare fungerar generellt, men svårare att förstå 

och lära sig i samband med nya tjänster och applikationer. Fingeravtrycksläsare implementerad i 

mobiltelefoner är även ett nytt fenomen för konsumenten. Det är ytterligare en anledning till vår 

undersökning undersöker teknologin.  

 

I Chong (2013, s. 1240) studie undersöktes 376 st. användare som nät-handlade via mobiltelefonen. 

I studien kom de fram till att följande faktorer påverkade konsumenters avsikt att adoptera 

mobilhandel; förtroende, användarbarhet, variation av tjänster, kostnad, nätverksinfluenser och 

upplevd glädje, det var endast faktorn användarvänlighet visade sig att inte ha någon påverkan på 

adoptionen av mobilnäthandel (Chong, 2013. s. 1245).  Att användarvänlighet inte hade någon 

påverkan kan bero på att respondenterna i undersökningen är välbekanta med hur näthandel via 

mobiltelefonen fungerar och därför inte finner svårigheter i användandet (Chong, 2013, ss. 1245-

1246). Resultatet av studien visade att de faktorerna som påverkade konsumenter i störst grad vid 

adoption av mobilnäthandel var i följande rangordning med de mest betydelsefulla faktorerna först; 

nätverksinfluenser, förtroende, upplevd användbarhet, variation av tjänster, upplevd glädje och 

kostnad (Chong, 2013, s. 1245). Acceptansmodellens faktor upplevd användbarhet var alltså den 

tredje mest betydelsefulla och den visade en signifikant påverkan på adoptionen av mobilnäthandel 

i Chong's studie (Chong, 2013, ss. 1245-1246).  

 

I en annan studie av Wei et al. (2009, s. 382) som även den baserades på näthandel via 

mobiltelefonen visade det sig att användarvänligheten inte där heller hade någon påverkan på 

adoptionen av mobilnäthandel. Det förklarade Wei et al. (2009, s. 383) att det kan bero på att 

undersökningen gjordes mestadels av respondenter i åldern 20-30 och att de är mer bekanta och 

har större kunskap om teknologi och därmed inte ser svårigheter att använda näthandel via 

mobiltelefoner.  Vidare kom Wei's studie fram till att upplevd användbarhet var den faktor som 

påverkade i störst grad till adoptionen av mobilnäthandel. Forskaren menade att det berodde på 

karaktären av mobilnäthandel, dvs. att användaren kan ta emot information omgående och utföra 

transaktioner oberoende av tid och plats via sin mobiltelefon. Vilket betyder att konsumenten 

uppfattar mobilnäthandel som användbart och därmed medför effektivitet med att uppnå, i det här 

fallet, handel via mobiltelefonen (Wei et al., ss. 374, 382). 
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I forskning från Khalifa och Shen (2008, s. 110) studerades acceptansmodellen tillsammans med 

beteendemodellen (The Planned Behaviour, TPH) för att undersöka mobil-näthandel. 

Undersökningen utgjordes av 202 st. mobiltelefonanvändare som tidigare inte hade använt sig av 

näthandel via mobiltelefonen. Likt tidigare forskning inom näthandel via mobiltelefon visade 

resultatet att användarbarhet var den faktorn från acceptansmodellen som hade störst påverkan 

(Shen & Khalifa, 2008, s. 120).  

 

Att användarvänlighet har visat sig att inte vara en betydande faktor flera studier, t ex de nämnda 

ovan kan det bero på att teknologin har blivit allt mer vanlig med åren. I en studie av Luarn och 

Lin (2005, s. 887) beskrev de i sitt resultat att användarvänlighet och användarbarhet hade en 

betydande påverkan på adoptionen av näthandel via mobiltelefonen. Den studien är tre år äldre än 

de vi tagit upp ovan som är nyare. Konsumenter verkar alltså idag (2014) ha större kunskap 

generellt om hur mobilnäthandel och dess applikationer fungerar. De applikationer vi tänker oss är 

t ex PayPal, Bank-ID, Payson och andra möjligheter att genom sin mobiltelefon sköta betalningen.  

 

Enligt Chong (2013, s. 1246) bör vidare studier göras med andra faktorer och inom andra områden 

då studien baserade sig på näthandel via mobiltelefonen. Vår kontext kan appliceras även på 

näthandel via mobiltelefon då fingeravtryck kan användas som den verifieringsmetoden för att 

kunna signera en betalning, istället för traditionella lösenord eller pinkoder. Därför anser vi återigen 

att vi bidrar med en relevant studie.  

 

Acceptansmodellen anser vi av flera skäl vara relevant för att ingå i vår undersökning, TAM är en 

väl beprövad modell för att undersöka adoption av ny teknologi, därför att den har använts i flertal 

studier som har behandlat adoption av olika informationssystem i en rad olika kontexter. 

 

Fastän vi anser att acceptansmodellen relevant för vår studie så kvarstår det faktum att modellen 

endast undersöker upplevd användarvänlighet och -användbarhet. Flera forskare såsom Venkatesh, 

Davis och Morris (2007, ref. Chong, 2013, s. 1241) och Barki (2007, ref. Chong, 2013, s. 1241) 

har tidigare studerat informationssystem har även hävdat att TAM har sina begränsningar och att 

de två faktorer möjligen inte är tillräckliga för att avgöra eller påvisa vare sig konsumenter kommer 

att börja använda sig av en teknologi (Chong, 2013, s. 1241). Chong (2013, s. 1242) menar i sin 

studie om adoption av mobilnäthandel att TAM inte var tillräcklig för att utvärdera vilka faktorer 

som påverkar adoptionen av teknologin. Forskaren ansåg att det behövdes ytterligare faktorer, och 

även ett behov att utveckla TAM för att undersöka adoptionen av mobilnäthandel.  

 

Det finns fler forskare som har kompletterat TAM med ytterligare faktorer. Några av de forskarna 

(Wei et al., 2009; Liao et al., 2007) har i sina studier om adoption av mobilnäthandel applicerat 

TAM med ytterligare faktorer. Forskare såsom Venkatesh och Davis (2000) och Benbasat och 

Barki (2007) har påpekat begränsningarna med TAM. Benbastat och Barki (2007) menar att det är 

nästan ett känt faktum att både upplevd användarvänlighet och -användarbarhet har en påverkan 

på beteendet av att adoptionen av en ny teknik. Det här påstående får medhåll av Chong (2013, s. 

1241) som menar att studier baserade på TAM inte ger nog vägledning för att studera användningen 

av mobilnäthandel och därför kunde det behövas ytterligare faktorer för att kunna genomföra ett 

bättre resultat.  
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För att bättre förstå vad som påverkar en konsuments adoption av en ny teknologi har den 

ursprungliga acceptansmodellen utvecklats med fler faktorer, bl.a. Chong (2013, s. 1246) fann ett 

behov av att utveckla TAM och har inkluderat faktorer såsom nätverks inflytande, frågor gällande 

säkerhet, upplevt nöje av att använda teknologin och variation av tjänster samt kostnad för att 

utvärdera adoptionen av mobilnäthandel. 

 

Som vi tidigare har understrukit menar Yee-Loong Chong (2013, s. 1245) att den ursprungliga 

acceptansmodellen inte är nog för att få en klar bild av vad som förklarar adoptionen av 

mobilnäthandel. Enligt hennes studier är faktorerna integritets -och säkerhetsfrågor samt 

nätverksinfluenser viktiga för att konsumenter ska använda sig av mobilnäthandel. Forskarens 

studie visade även att variation av tjänster hade en positiv påverkan på adoptionen av 

mobilnäthandel, dvs. att det finns fler funktioner till användandet.  

 

I vår studie har vi också kompletterat acceptansmodellen, med faktorn variation av tjänster. Det 

gör vi för att ta reda på om konsumenten vill se fler funktioner tillhörande till fingeravtrycksläsaren. 

Enligt Chong (2013, s. 1243) och Wei et al., (2009, s. 384) att konsumenter efterfrågar fler 

applikationer som ger mervärde för konsumenten. Vidare menar forskarna att det är grundläggande 

att det finns tillräckligt med applikationer som bidrar med nytta för konsumenten för att teknologin 

skall kunna attrahera fler användare. I resultatet från Chong (2013, ss. 1245-1246) visade det sig 

att variation av tjänster hade positiv påverkan på adoption av mobilhandel.  

 

Vi finner acceptansmodellen där vi kompletterat med variation av tjänster intressanta att tillämpa 

för att undersöka påverkan på konsumentens användning och adoption av fingeravtrycksläsare 

(FPS) i mobiltelefoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Acceptansmodellens hypoteser.  
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3.4 Självbetjäningteknologier  

En av teorierna vi har valt att undersöka är självbetjäningteknologier (Self-Service Technologies, 

SST). Shunzhong (2012, s. 1194) beskrev självbetjäningteknologier som en skapelse genom de 

ökade arbetskostnaderna och den snabba teknikutvecklingen gav möjligheter för konsumenter att 

ta fördel och sköta ärenden utan interaktion av en mänsklig anställd. Områden där SST används är 

kort- och SMS-betalningar, telefon- och internetbank, aktiehandel, bibliotekslån och automatisk 

check-in på flygplatser. Vidare menar forskaren Shunzhong att självbetjäningsteknologi har 

medfört att företag kunnat kostnadsreducera sina utgifter och därutöver även underlättat för 

användaren genom tids- och prestationsbesparingar åtgärder med hjälp av teknisk självbetjäning. 

 

Författaren Shunzhong (2012, s. 1194) menar genom att möjliggöra ett skifte från det traditionella 

användandet, dvs. interaktionen mellan anställd och konsument, till ett självbetjänandesystem kan 

det behövas metoder för att göra den traditionella metoden mindre lönsam samt att minska utbudet, 

eller helt och hållet utesluta den traditionella servicen. I forskningen från Shunzhong (2012, ss. 

1194-1195) studerades 290 st. respondenter i Kina genom faktorerna; påtvingat, förtroende samt 

oro. Forskaren ville se i sin studie hur faktorerna påverkade användarens tillfredsställelse för att 

använda sig av självbetjäningsmetoder. Studien gjordes genom att grunda faktorerna på 

psykologisk reaktans, vilket betyder att när människor känner att sin frihet är hotad uppkommer 

det känslor hos människan och han eller hon tenderar att försöka återställa den förlorade friheten 

(Shunzhong, 2012, s. 1195).  

 

En forskning som Meuter et al., (2005, s. 111) studerades bankernas självbetjäningsmetoder, dvs. 

telefon-, internetbank och bankautomater. Resulterade visade sig att användarvänlighet och 

användarbarhet var de mest betydelsefulla faktorerna. De två förstnämnda är faktorer 

hemmahörande i acceptansmodellen som vi i tidigare avsnitt har gått. Acceptansmodellens faktorer 

inkluderas även i vår studie med anledning att det i flera forskningar om självbetjäningteknologier 

har tidigare kompletterats med acceptansmodellen. 

 
Shunzhong (2012, s. 1194) menar att om användaren blir påtvingad att använda sig av en teknologi 

som individen inte upplever några relativa fördelar med – resulterar det i negativ inverkan och 

attityd gentemot självbetjäningsteknologin. Forskaren grundar de här faktorerna på det 

psykologiska medlandet vilket definieras som den process som går från oberoende till beroende. 

Vilket i det här fallet betyder att användaren är oberoende till en början att använda en 

självbetjäningstjänst, för att sedan övergå till ett beroende att använda. Orsaken till att Shunzhong 

gjorde den här studien inom det psykologiska medlandet är för att det fortfarande är vagt undersökt 

och det var därför han granskade området. Kontexten i Shunzhong (2012) studie – hur påtvingad 

användning av självbetjäningsteknologi påverkar konsumentens attityd och beteende. 

 

Forskningen inom självbetjäningsmetoder är stor. Det finns mängder med forskning som berör 

olika självbetjäningsmetoder. Till skillnad från Shunzhongs resultat kom Eisingerich & Bell (2002, 

s. 236) och Zhao et al., (2008, s. 501) fram till att det går att minimera verkan av påtvingat 

användande genom att öka kunskapen hos användaren. Därmed har det även visat sig från studierna 

nämnt ovan att påtvingat användande påverkas positivt av ökad kunskap, således leder ökad 

kunskap även till minskad oro hos användaren, vilket även ökar förtroendet för 

självbetjäningsteknologin.  
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Resultatet från Shunzhong (2012, s. 1199) blev att påtvingad användning leder till oro och minskat 

förtroende för självbetjäningsteknologi. Oro hade en negativ påverkan på förtroendet för 

teknologin. Vidare kom Shunzhong (2012, s. 1199) fram till att företag bör ha flera 

självbetjäningsmetoder för att uppmuntra användandet. I och med att påtvingat användande hade 

en negativ påverkan på förtroendet och således ökade användarens oro att använda sig utav 

självbetjäningteknologier.  

 

Ett empiriskt exempel på en självbetjäningsteknologi som vi kan anta och som i princip blivit en 

nödvändighet att använda är internet, mobiltelefon och kontokort. Fler och fler bankkontor väljer 

att ta bort möjligheten för kontanthantering, genom att helt ta bort möjligheten eller genom att de 

sätter en avgift på att kunna ta ut kontanter och göra manuella inbetalningar av fakturor. Vilket har 

lett till att det både blir dyrt och problem för de äldre som saknar kunskap eller tillgång till internet 

(Sunesson, 2014).  

 

I vår studie kombinerar vi risk och förtroende för att vi anser att de kompletterar varandra, dvs. att 

de signalerar likadana saker. Inom utbytes teorin, s.k. exchange theory, handlar förtroende om den 

förväntning konsumenten har på önskat utfall av användandet av en teknologi (Shunzhong, 2012, 

s. 1195). 

 

Enligt Mayer (1995, s. 345) består förtroendet av tre underbyggande grupper; förmåga, välvilja och 

integritet. En annan forskare vid namn Johnson (2007, s. 9), argumenterade för att pålitlighet till 

teknologi är en avgörande faktor för hur konsumenten upplever användarvänligheten. Vidare 

menar Johnson (2007, s. 2) att förtroende är en central del i adoption av teknologi, då det är 

empiriskt bevisat att förtroende påverkar det frekventa användandet. Ytterligare en faktor som 

påverkar förtroendet är de konsumenter som ser sig själva som teknikanvändare (Johnson, 2007 s. 

16). Det vill säga att en konsument med teknisk personlighet har större förtroende för teknologier.  

 

Det finns flera tidigare studier som har undersökt faktorn förtroende. En tidigare studie från Suh & 

Han (2003, ss. 152-153) där studien handlar om användandet av nätbutiker. Forskarna kom fram 

till att förtroende har en tydlig positiv påverkan på användningen av teknologin. Studien visade att 

förtroende genom faktorerna dataintegritet och integritetsskydd påverkade användandet av 

näthandel. En annan studie som vi tidigare har nämnt i TAM-avsnittet av Yee-Loong Chong (2013, 

s. 1243) hade i sin forskning även inkluderat förtroende. Till skillnad från Suh och Han (2003) 

studie fokuserade Chong´s (2013, s. 1243) studie på förtroendet för leverantörer av 

mobilapplikationer och om konsumenten litar på rykten, säkerheten och integriteten av 

mobilapplikationsleverantörer för att utföra olika aktiviteter av mobilnäthandel.  

 

Yee-Loong Chong (2013, s. 1243) studie fokuserade sig på förtroende eftersom mobilnäthandel är 

ett nyare fenomen och därför är också användare av mobilnäthandel mer oerfarna än användare av 

näthandel. Vidare är personlig information lagrad i användarens mobiltelefon vid användning av 

näthandel via mobiltelefonen – vilket kan leda till säkerhets- och integritetsrisker och de kan vara 

relativt höga enligt Yee-Loong Chong (2013, s. 1243). Avsaknaden av klara föreskrifter, bristen 

på interaktion mellan ansikte mot ansikte och den potentiella informationen tillgänglig för 

leverantören kan leda till att användare inte har tillräcklig med förtroende för mobilnäthandel. 

Vilket forskaren menar påverkar adoptionen av handel via mobiltelefonen.  
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Som vi tidigare nämnde har faktorn, förtroende, tidigare använts som ett komplement till studier 

där acceptansmodellen. Faktorn förtroende har bl.a. använts tidigare av forskaren (Chong, 2013, s. 

1243). Resultatet av den studien fann att förtroende är en viktig faktor att ta hänsyn till för att 

influera konsumenters avsikt att utföra köp via internet.  

 

Enligt studie gjord av Luann & Mill (2005) fann de att frågor relaterade till säkerhet och integritet 

var mer inflytelserik än de två ursprungliga variablerna i acceptansmodellen, dvs. upplevd 

användarvänlighet och -användbarhet (Chong, 2013, s. 1243). Även Chong (2013, s. 1245) kom 

fram till att förtroende var den faktor som i största grad influerar adoptionen av näthandel i 

mobiltelefonen. Det påstående får också medhåll från andra studier inom området av forskare 

såsom Wei et al. (2009) och Chong, Ooi, Lin, och Bao (2011). I och med att mobilnäthandel är ett 

nyare teknikområde jämfört med näthandel så känner konsumenter en oro angående aspekter 

rörande säkerhet och integritet (Chong, 2013, s. 1245). 

 

Forskaren Danny Tengti Kao (2009, s. 229) har undersökt hur förtroende för transaktion påverkar 

konsumenters avsikt att adoptera mobilnäthandel. Han kom fram till i sin studie att ett starkt 

varumärke, användares tidigare erfarenhet och hög säkerhet påverkade konsumentens adoption av 

näthandel via mobiltelefonen. Han kom också fram till att alla de här nämnt ovan påverkar 

adoptionen av mobilnäthandel, vidare menar han att ju högre alla dessa faktorer är, desto större 

avsikt har konsumenten att adoptera näthandel via mobiltelefonen. Kao (2009, s.226-228) har även 

i sin forskning studerat hur olika kulturer och graden av undvikande på grund av osäkerhet hos 

konsumenter är relaterat till förtroendet för transaktionen och hur det påverkar konsumentens avsikt 

att använda sig av näthandel via mobiltelefon. 

 

Som tidigare nämnt kan oro framkallas genom påtvingad användning av en självbetjäningsmetod 

och det kan minimeras genom att öka servicekvalitén hos just den teknologin. Det har påvisats i 

studier att det har finns en positiv relation mellan kvalité och förtroende (Hwang & Kim, 2007, s. 

756; Eisingerich & Bell, 2008, s. 265). Vidare fann Hwang och Kim (2007, ss. 756-757) samband 

mellan oro samt den upplevda användarnöjdheten och förtroende. Det har även påvisats att 

individer med oro inför teknik har svårare att känna sig tillfredsställd när de skall använda sig utav 

självbetjäningsteknik (Shunzhong, 2012, s. 1196).  

 

De gap vi har funnit från tidigare studier inom självbetjäningteknologier är följande; forskaren 

Shunzhong (2012, s. 1200) nämner att mer forskning bör göras där andra faktorer undersöks t ex 

oro, konsument övertygelse, servicekvalitet samt kunskap om självbetjäningteknologier. En annan 

studie av Meuter et al., (2005, s. 104) nämner att självbetjäningteknologier behöver bli bekräftad 

av fler tekniska innovationer för att självbetjäningsteorin skall kunna visa både applicerbarhet och 

pålitlighet. 

 

Vi ämnas att undersöka fingeravtrycksläsare som en innovation, vilket även är en 

självbetjäningsteknologi. Medhjälp av konsumentens fingeravtryck kan sedan självbetjänings 

funktioner göras såsom bekräfta transaktioner och sköta annan typ av personlig verifiering. Det 

skulle även kunna fungera för att checka-in på flygplatsen eller att bekräfta ett bibliotekslån – utan 

att behöva ha lösenord, bokningsreferenser eller pinkoder. Vår studie handlar alltså om att 

undersöka vilka faktorer som påverkar användaren att gå från de traditionella lösenords- och 

pinkodsmetoderna till att verifiera sig medhjälp utav använda sitt fingeravtryck.  
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Figur 7. Hypoteser till självbetjäningsteknologi. 
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3.5 Motivationsmodellen  

Vi har valt att även komplettera vår studie med motivationsmodellen. Det gör vi därför att den tar 

upp vilka faktorer som påverkar konsumentens engagemang genom situationsmässigt- och 

beståendemässigt engagemang och risker. I en studie undersöks relationen mellan 

produktengagemang och den upplevda risken (Dholakia, 2001, s. 1340). I studien undersöker inte 

en särskild produkt utan konsumentprodukter generellt. 

 

I och med att fingeravtrycksläsare öppnar upp för fler möjligheter att använda befintliga funktioner 

genom en ny teknologi. Anser vi att motivationsmodellen är lämplig att använda då den tar upp 

risk. Den här modellen blir relevant på det sättet att vi undersöker hur pass engagerad konsumenten 

är att sköta sina självbetjäningsuppdrag medhjälp utav sitt fingeravtryck. Även 

motivationsmodellen har tidigare använts i studier för näthandel. Nedan beskrivs teorins innebörd 

samt konsument beteende och engagemang.  

 

Konsumentens personliga kriterier relaterade till en produkt består av hennes personlighetsdrag 

intresse, och värderingar (Dholakia, 2001, ss. 1341, 1345; Dholakia, 1997, s. 159). Forskaren 

menar den personliga attityden påverkar i högsta grad i vilken mån individen engagerar sig i val av 

produkt för att tillfredsställa sina kriterier. Även forskarna Higie & Feick (1989) menar att 

produktens förmåga att tillfredsställa konsumenten handlar om hennes personliga värderingar och 

att värderingarna överväger produktens användningsområden. (Higie & Feick, 1989). I och med 

det är den individuella attityden en viktig komponent för att avgöra konsumentens attityd till 

innovationer.   

 

Enligt Dholakia (2001, s. 1341) är situationsmässigt engagemang att konsumenten endast 

engagerar sig i större grad under en viss situation i t ex en köpsituation. Vidare menar forskaren att 

det som väcker ett situationsmässigt engagemang hos en konsument för en produkt är t ex kostnad, 

fördelar och sociala aspekter. Dholakia (2001, s. 1344) benämner även att upplevd risk kan bidra 

med att situationsmässiga engagemanget ökar, dvs. att konsumenten tar särskild hänsyn till sitt 

engagemang när de upptäcker att de upplever risker. Situationsmässigt engagemang påverkas också 

i vilken grad konsumenten har ett bestående engagemang (Dholakia, 2001, s. 1345). Om en produkt 

upplevs att ha risker så tenderar konsumenten att ha extra uppmärksamhet för att inhämta 

information om produktens egenskaper (Dholakia, 2001, s. 1347).  
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I en annan studie från Flynn och Goldsmith (1993, s. 365) kom de också fram till att desto mer 

konsumenten är situationsmässigt engagerad, desto större sannolikhet att konsumenten upplever 

risk vid köpet. 

 

Ett bestående produktengagemang uppkommer när konsumenten har ett personligt långvarigt 

intresse och värderar produkten högt (Dholakia, 2001, s. 1343). Att en konsument innehar ett 

beståendemässigt engagemang leder till att de är motiverade att sprida information om produkten 

till sin omgivning (Dholakia, 2001,s. 1354). Om en konsument har ett beståendemässigt 

engagemang är sannolikheten stor att hon engagerar sig i högsta grad eftersom produkten väcker 

ett långvarigt intresse hos konsumenten (Dholakia, 2001, s. 1341).  

 

Vidare menar Dholakia (1997, s. 161) att konsumenter som innehar ett beståendemässigt 

engagemang upplever en lägre risk och att deras engagemang ökar deras kapacitet att hantera risker. 

Eftersom ett bestående engagemang innebär att ha en längre tids angelägenhet för produkten till 

skillnad från den uppfattade risken som är begränsad till situationen för köpet så innebär detta att 

ett beståendemässigt engagemang överväger risk. Beståendemässigt engagemang väger alltså 

tyngre än den upplevda risken. Vilket kan argumenteras medhjälp av Folkes (1988, ref. Dholakia, 

1997, s. 161; Dholakia, 2000, s. 1345) teori att konsumentens tidigare erfarenheter och engagemang 

av en produkt kan ge stort inflytande och påverka konsumenten vid en köpsituation positivt, trots 

att tidigare erfarenheter kan varit negativa.  

 

Utöver beståendemässigt- och situationsmässigt engagemang i motivationsmodellen har vi även 

risk. För att definiera faktorn risk har vi tagit hjälp av en kändforskare inom psykologi och 

konflikter, Deutsch (1958, s. 266) beskriver risk som sannolikheten för ett oönskat utfall. Forskaren 

menar att risk är ett utfall i resultatet från ett visst beteende och den fara som utfallet bidrar med. 

Författarna Shunzhong (2012 s. 1196 och Meuter (2005, s. 105) nämner att konsumenter tenderar 

att identifiera den sannolikhet för att minimera risker vid t ex ett köpbeslut. I en forskning om 

tjänsteperspektiv av Murray (1991, ref. Meuter, 2005, s. 105) kom han fram till att konsumenten 

letar efter information för att minska de negativa konsekvenserna av sitt köpbeslut genom att förlita 

sig på sina tidigare erfarenheter. Även enligt forskarna Bloch (1981) och Laurent och Kapferer 

(1985) har flera studier påvisat samband mellan upplevd risk och engagemang (Bloch, 1981 ref, 

Laurent, 1985, s. 55). 

 

Två tidigare studier har funnit samband mellan upplevd risk och produkt engagemang, Rothschild 

(1979, ref. Michaelidou & Dibb, 2008, ss. 6-7). Vidare har Bloch & Richins (1983, ref. 

Michaelidou & Dibb, 2008, ss. 6-7) kommit fram till att den upplevda risken är ett tillstånd av 

medvetenhet att köpet kan medföra negativa konsekvenser medan situationsmässigt engagemang 

snarare är motivationen att agera på de konsekvenserna att det finns en risk (Michaelidou & Dibb, 

2008, ss. 6-7) Med det vill vi säga att ett ökat situationsmässigt engagemang väcker 

uppmärksamhet hos konsumenten och därmed kanske börjar fundera på om produkten kan ha sina 

relativa fördelar.  

 

Forskaren Dholakia (2001, s. 1353) kom även fram till i sitt resultat att ett lägre engagemang i en 

köpsituation leder till att konsumenten inte alls validerar och därutöver inte upplever någon risk. 

Sammanfattat kan företag höja konsumentens engagemang genom att marknadsföra en viss risk 

som en produkt löser, vilket kan användas som en marknadsföringsmetod som bl.a. 

försäkringsbolag kan använda sig av (Dholakia, 2001, ss. 1354-1355). Forskaren Dholakia (2001, 
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s. 1355) menar att företag först kan marknadsföra de lösningar sin produkt erbjuder för att sedan 

marknadsföra de egenskaper hos produkten som konsumenten kan tänkas tycka om.  

 

Marknadsförare kan nå de med beståendemässigt engagemang genom att marknadsföra där de 

konsumenter med högt engagemang finns, t ex teknikmagasin, nyhetstidningar och andra ställen 

där de konsumenterna befinner sig (Dholakia, 2001, s. 1355). Om vi agerar som marknadsförare 

och skall marknadsföra en ny Gucci klocka skulle det i sådana fall bör göras i t ex ett modemagasin. 

 

Resultatet av Dholakia (2001, ss. 1353-1354) studie blev detsamma som tidigare forskarna hade 

kommit fram till, Beatty et al, Slama och Tashchian (1988, 1987, ref. Dholakia, 2000, ss. 1353-

1354). Det vill säga att beståendemässigt engagemang tillsammans med upplevd risk är bidragande 

motivationsfaktorer för konsumenten vid t ex en köpsituation.  

 

Vår studie undersöker hur motivationsmodellen påverkar adoptionen av fingeravtrycksläsare i 

mobiltelefoner. I vår studie undersöker vi det genom frågor i enkäten som är baserade på risk och 

engagemang. I Dholakia (2000, ss. 1355-1356) resultat nämner forskaren att det bör göras fler 

studier om relationen mellan risk och engagemang i andra viktiga områden för konsumentbeteende.  

 

För att sammanfatta modellen kan vi ta ett verkligt exempel; om du som konsument skall köpa ett 

mobiltbredband på din semester för att slippa roamingkostnader är sannolikheten stor att du 

engagerar dig under köpet, eftersom du upplever en risk. Du engagerar dig för att få bäst möjliga 

prislista och för att undvika den risk som finns att t ex åka på en dyr telefonräkning. Efter semestern 

bryr du dig inte om det mobila bredbandet eftersom det inte finns något beståendemässigt 

engagemang. 

 

Vi anser att motivationsmodellen är användbar i vår kontext då den handlar om konsumentbeteende 

samt att vår undersökning handlar om fingeravtrycksläsare implementerade i en produkt med 

många användare, mobiltelefoner. Vi använder motivationsmodellens bestående- och 

situationsmässiga engagemang tillsammans med attitydpåståenden till fingeravtrycksläsare som 

beroende variabel i regressionsanalysen, mer om det i senare del av uppsatsen.  
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4. PRAKTISKMETOD 

I det här kapitlet presenterat vi hur vi har gått tillväga för att genomföra datainsamlingen. Vår 

studie är baserad på en enkätundersökning. I kapitlet presenteras vårt urval av respondenter, 

enkätens uppbyggnad samt hur vi har sammanställt vår datainsamling. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Vi har i vår studie valt att använda oss av en enkätundersökning som av Bryman (2011, s. 65) 

förklaras som en undersökning som tillämpar en tvärsnittsdesign där datainsamling sker medhjälp 

av enkäter och/eller strukturerade intervjuer. Författaren menar att en tvärsnittsdesign innebär att 

data samlas in från mer än ett fall vid en viss tidpunkt för att sedan komma fram till en mängd av 

kvantitativa eller kvantifierbara data och därefter granskas datainsamlingen för att på så sätt hitta 

mönster gällande olika samband. 

 

Den här forskningsdesignen passar således in i vår undersökning då vi vill beskriva vilka faktorer 

som påverkar konsumentens adoption av fingeravtrycksläsare (FPS) i mobiltelefoner. För att ta 

reda på det genomför vi en enkätundersökning. Vidare anser vi en enkätundersökning passar vår 

studie bäst eftersom vårt deduktiva angreppssätt förknippas med kvantitativ forskning som i sin tur 

betonar kvantifiering av data gällande analys och insamling av denna (Bryman, 2001, ss. 29, 40). 

 

4.2 Urval av respondenter 

Vid en kvantitativ undersökning som vår är det nödvändigt att skapa ett urval utifrån den totala 

populationen som undersöks. Det är högst osannolikt att det finns nödvändiga resurser för att 

genomföra en undersökning av en population innehållande tusentals individer (Bryman, 2011, s. 

178). För att kunna generalisera resultat från en undersöknings urval till hela populationen så måste 

urvalet vara representativt, att ett urval är representativt innebär att urvalet speglar populationen på 

ett lämpligt sätt (Bryman, 2011, ss. 179-180).  

 

Vi har därför i den här studien använt oss av ett representativt urval av den undersökta 

populationen, då vi inte har möjlighet att dela ut tusentals enkäter, pga. kostnads- och tidsskäl. Vi 

har istället definierat vårt urval på ett noggrant sätt och valt ett urval som sedan kan generaliseras 

för hela den populationen undersöker, dvs. ett representativt urval. 

  

För att få fram ett bra urval finns det två grundläggande tekniker, det är sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval (Bryman, 2011, ss. 183, 194). Bryman (2011, ss. 180, 183) delar upp 

sannolikhetsurval i olika typer, den gemensamma nämnaren för de här sannolikhetsurvalen är att 

vid urvalet till stickprovet så har alla beståndsdelar i populationen lika stor chans att väljas ut, dvs. 

att den mänskliga faktorn vid urvalet av individer elimineras. De olika sannolikhetsurvalen som 

finns är obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat slumpmässigturval och 

klusterurval (Bryman, 2011, ss. 183-186).  

 

I vår undersökning använder vi oss av ett icke-sannolikhetsurval. Det finns tre olika typer av icke-

sannolikhetsurval som Bryman (2011, ss. 194-199) presenterar, de är bekvämlighetsurval, 
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snöbollsurval och kvoturval. Författaren definierar bekvämlighetsurval som ett urval av individer 

som av en slump finnas tillgänglig för forskaren och därför ingår i urvalet och används i studien.  

 

Ett snöbollsurval är ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningen och som väljs 

av forskaren, för att sedan använda dem för att få kontakt med ytterligare individer som passar som 

respondenter för studien (Bryman, 2011, s. 196).  

 

Enligt Bryman (2011, s. 197) är ett kvoturval ett mått att få ett urval som speglar den undersökta 

populationen i termer av fördelning av personer i olika kategorier, t ex kön, ålder och etnisk 

bakgrund. Författaren menar att forskaren skapar olika kvoter och fyller därefter kvoterna med 

passande individer som forskaren själv har valt ut.  

 

Till skillnad från ett sannolikhetsurval har individerna i en population inte lika stor chans att väljas 

ut till studien vid ett icke-sannolikhetsurval, vilket kan leda till att urvalet inte blir representativt 

för populationen och därmed går inte resultaten att generaliseras (Bryman, 2011, ss. 179-181). 

Bryman (2011, s. 194) menar dock att ett kvoturval som tillhör typen icke-sannolikhetsurval kan 

fungera lika bra som ett sannolikhetsurval. 

  

Vår studies syfte är att ur ett företagsperspektiv ta reda på vilka faktorer som påverkar en individs 

val att adoptera/använda fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. För att genomföra vår undersökning 

ämnar vi att välja ut både kvinnor och män i åldern 20-29 år på Umeå universitet. Vi har således 

fokuserat oss på studenter i vår studie, anledningen till det är att individer i åldern 20-29 år är den 

procentuellt största gruppen användare av smartphones med mobilt internet (TNS-SIFO, 2011). 

Unga människor är alltså den grupp som använder smartphones i störst utsträckning, därför anser 

vi det vara av betydelsefullt ur ett företagsperspektiv att ta reda på vad de tycker är viktigast för att 

adoptera en ny teknik som FPS i mobiltelefoner. Vidare menar Rogers att kunniga personer samt 

individer som innehar flera år av formell utbildning adopterar nya innovationer tidigare (Rogers, 

1995, s. 269). Det är en ytterligare anledning att vi ser studenter som en intressant grupp att studera, 

därför att det är individer som är under pågående utbildning.  

 

Utifrån de här vill vi skapa ett urval för vår undersökning som anses representativt för hela 

populationen vi undersöker, dvs. studenter vid Umeå universitet. Eftersom vi vill undersöka Umeå 

universitets studenter insåg vi att ett urval är nödvändigt med tanke på det totala antalet studenter. 

Vårt urval blev ett icke-sannolikhetsurval, närmare bestämt en hybrid av kvoturval och 

bekvämlighetsurval eftersom vi valde ut respondenter som fanns tillgängliga vid en viss tidpunkt 

på universitetet samt att de tillhör kvoter som vi fyllde, dvs. korrekt andel av kvinnor och män samt 

att alla blev tillfrågade om de hade en mobiltelefon innan de fick svara på enkäten.  

 

Sammanfattat har vi gjort ett kvoturval efter kön och ålder för att uppnå ett representant urval för 

universitetets population. Enkätutdelningen gavs till de som fanns tillgängliga vid 

utdelningstidpunkten.  

 

Det finns tyvärr inget definitivt svar på hur pass stor urvalsstorleken bör vara. Författaren Bryman 

(2011, ss. 190-191) påstår att urvalsstorlek är en kompromiss mellan tid, pengar och behov av 

precision samt ett flertal andra faktorer. Vidare menar författaren att större urval leder till bättre 

precision för den undersökta populationen, vilket resulterar i att desto större urval ju lägre blir 

stickprovsfelet. 
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Med en total population på 34 482 st. studenter på Umeå universitet (Umu, 2013) så hade det 

givetvis varit önskvärt att så många som möjligt ingick i vår undersökning. Vilket hade gett oss ett 

resultat som svarar för hela populationen. För att få ett trovärdigt resultat som kan generaliseras för 

hela populationen har vi funnit det passande att mellan 180-220 respondenter svara på vår 

enkätundersökning.  

 

Enligt Umeå universitets årsredovisning (Umu, 2013) från 2013 så är 57,1 % av 34 482 st. studenter 

kvinnor. För att få ett representativt urval av population och öka generaliserbarheten av studien så 

är ungefär 57,1 % av vårt urval kvinnor och resterande 42,9 % män. 180-220 stycken respondenter 

anser vi även vara av rätt storlek med tanke på studiens storlek och de resurser vi har till förfogande 

för studien.  

 

Vi är medvetna om att om vi hade haft obegränsad tid och resurser hade vi undersökt en större 

population och därmed inte endast studenter. I och med att mobiltelefoner används av flera olika 

demografiska grupper hade vi även undersökt skillnader såsom ålder, bakgrund, inkomst och 

intresse för teknik. Det hade också varit önskvärt med ett större urval för att öka trovärdigheten 

och få en större precision i vårt resultat. Vilket hade gett oss en bredare och djupare undersökning 

för adoption av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Därmed gör vi en avgränsning i studien. Hur 

som helst ämnar vår studie att undersöka adoption/användning av fingeravtrycksläsare och det gör 

vi genom ett kvoturval beroende av ålder 20-29 och kön. Vi är nöjda med vårt urval och dess storlek 

som vi anser kan ses som en intressant grupp att undersöka angående adoption av den här nya 

teknologin. 

  

4.3 Generellt om enkäten 

Vår studie bygger på en objektivt utformad enkätundersökning, dvs. att frågorna är värderingsfria 

och icke ledande. Vilket vi anser är grundläggande för att få respondentens egen åsikt. Vi utformade 

frågorna så att de skulle vara lätta att förstå, eftersom teknologin är så pass ny har den inte använts 

av så många. Det var därför viktigt att minska missförstånden för att undvika bortfall. Till sist ville 

vi att resultatet från studien skulle vara generaliserbart, dvs. att resultatet svarat i störst möjliga 

grad för alla studenter vid Umeå universitet.  

 

En enkät kan distribueras på flera sätt. De kan delas ut för hand, skickas ut med brev eller besvaras 

på elektronisk väg, dvs. sociala medier eller via e-post. Vi valde alternativet att dela ut enkäterna 

för hand eftersom det var ett kvoturval som var aktuellt. Att nå rätt kvoter via e-post skulle kunna 

bli problematiskt i och med att det hade försvårat för oss att lokalisera respondenterna. Även att nå 

respondenterna via brev hade blivit för kostsamt då det hade behövts portoavgift för både tur och 

retur. En annan orsak att vi valde att dela ut enkäterna för hand är i och med att vi undersöker så 

pass många teorier resulterade det i 46 st. frågor att besvara och vi anade att det skulle bli enorma 

bortfall om respondenten på egenhand skulle svara och lämna in dem. En fördel enligt Dahmström 

(2011, s. 88) med att dela ut enkäterna för hand är att om respondenten har oklarheter kring frågor 

kan vi förklara vad frågan innebär och därmed slippa ytterligare bortfall.  Slutligen valde vi att göra 

enkäten anonym med anledning att få respondenten mer bekväm och därmed få ökad svarsfrekvens.  
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4.4 Konstruktion av enkätundersökningen 

Enkäten är utformad genom att respondenten först anger om de är kvinna eller man. Således samlar 

vi in bakgrundsinformation från våra respondenter. Enkätfrågorna som vi har använt oss av är tagna 

från böcker och tidigare vetenskapliga artiklar tillhörande till de teorier vi undersöker. Det är frågor 

som tidigare har använts för att undersöka innovationsspridning, acceptansmodellen, 

självbetjäningteknologier och motivationsmodellen. Genom att använda oss av färdiga frågor har 

det hjälpt oss med inspiration att formulera frågorna samt att de besvarar rätt faktor i var teori.   

 

Det finns flera fördelar med färdiga frågor. Det är bl.a. att det inte behövs någon pilotstudie då 

frågorna redan är beprövade (Bryman, 2011, ss. 260-261). De vetenskapliga artiklarna vi har 

använt oss av är på engelska och därmed har vi översatt frågorna till svenska samt formulerat dem 

så att de passar in i vår kontext. På grund av att vi fick översätta frågorna utförde vi ändå en 

pilotstudie för att förhindra att bli hemmablinda. Att ta frågor från andra forskare kan betraktas 

som ett otillåtligt lån (Bryman, 2011, s. 260) och därför källhänvisar (se bilaga) vi frågorna till 

ordinarie forskare för att ge dem beröm. I och med att vi har använt frågor från andra studier är en 

ytterligare orsak till att vi har använt oss av existerande frågor att vi kan jämföra resultatet från 

andra studierna med vårt resultat och därmed jämföra de skillnader som kan visa sig (Bryman, 

2011, s. 260).  

 

Vi har formulerat vår kontext i frågorna på ett sådant sätt så att alla kan förstå och svara på dem, 

fastän de inte tidigare har någon erfarenhet av FPS. Det har vi gjort genom att vi själva har gått in 

i rollen respondent. I och med att vi som skriver uppsatsen innehar större kunskap inom området 

har det bidragit ytterligare att vi tagit till oss utav en pilotstudie för att vara säkra att vår kontext 

kan förstås av respondenterna. Innan respondenterna fick svara på enkäten bad vi dem att vara 

kritiska, det gjorde vi för att få frågorna så begripliga för alla, oberoende av respondentens 

kunskapsnivå (Bryman, 2011, s. 259). 

 

Pilotstudiens respondenter gav oss kritik hur de hade formulerat frågorna som vi sedan tog åt oss 

och därmed förbättrade frågorna. I och med att fingeravtrycksläsare är någonting relativt nytt och 

i tidigt stadium i den s.k. adopters-kurvan så är vi medvetna om att det är svårt att ställa frågor till 

respondenter som inte besitter någon större kunskap (Bryman, 2011, s. 254). Därför har vi tillagt 

scenario i formuleringen av frågorna för att de ska bli mer allmänt förstådda och begripliga till vår 

kontext. Vi har även undvikit att använda alltför tekniska uttryck och förkortningar, det har vi gjort 

därför att respondenterna skall förstå vartenda ord i respektive fråga (Bryman, 2011, s. 254). 

 

När vi formulerade enkätfrågorna tog vi hjälp utav Bryman (2011, s. 249) och hans generella 

tumregler vid undersökningar. Vi har även undvikit att använda oss av ledande och negationer vid 

formulering av frågor, det för att respondenten inte skall svara tvärtom gentemot sin verkliga åsikt 

(Bryman, 2011, ss. 252-253). En annan viktig faktor att ta hänsyn till när vi formulerat frågorna är 

att undvika dubbla frågor, dvs. två frågor i en, det är viktigt för att svaret på frågan skall vara lätt 

att hänvisa till just den frågan och den faktorn vi undersöker (Bryman, 2011, s. 252).  

 

Vi har även tagit hänsyn till att inte ha för långa frågor. Därför att långa frågor kan leda till att 

respondenten tröttnar eller tappar tråden (Bryman, 2011, s. 251).  
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Frågorna i vår enkät var baserade på påståenden angående användning av fingeravtrycksläsare, 

dvs. frågor som respondenten besvarar genom att välja ett alternativ på en skala. Vi har i vår enkät 

använt oss av en likertskala som i grunden är ett flerindikatorsmått med en uppsättning av attityder 

som är kopplade till ett speciellt tema eller område (Bryman, 2011, s. 157). Det som uppnås med 

en likertskala är att mäta intensiteten i en känsla eller upplevelse som förhåller sig till det valda 

temat eller området, i vårt fall vill vi alltså mäta i vilken grad respondenternas attityd förhåller sig 

till vissa påståenden som är inriktade på en bestämd frågeställning, dvs. i vilken utsträckning 

respondenterna håller med om påståendet (Bryman, 2011, s. 157)  

 

Enkätens svarsalternativ är av en likertskala där svar kan ges på en skala som är numeriskt graderad 

från ett till sju, där ett står för instämmer inte alls, och sju står för håller helt med. Vi har valt en 

skala på ett till sju istället för ett till fem eftersom respondenten ska kunna ge ett så exakt svar som 

möjligt som överensstämmer med individens attityd om påståendet. Vilket även ger oss bäst 

möjliga skala för konsumentens attityd. På den här skalan har vi inkluderat ett “vet inte” alternativ 

i form av skala fyra. Enligt Bryman (2011, s. 257) råder det delade meningar om det skall inkludera 

ett sådant alternativ vid svarandet av påståenden. Enligt författaren är ett skäl till att ha med 

alternativet “vet inte” är för att respondenten inte ska tvingas ta en ställning som individen 

egentligen inte har.   

 

Påståendet ovan får medhåll från Dahmström (2011, s. 159) som menar att frågor som behandlar 

åsikter och värderingar alltid skall inkludera ett svarsalternativ för osäkra respondenter, hon menar 

vidare att en avsaknad av ett sådant svarsalternativ kan bidra till ökat bortfall samt en okänd andel 

respondenter som i grunden gett ett felaktigt svar. 

 

Enligt Bryman (2011, s. 257) finns det argument för att inte ha med ett “vet inte” alternativ vilket 

är att alternativet kan fungera som ett “standardsvar” som respondenterna väljer på grund av att de 

inte vill eller har intresse att tänka igenom påståendet, ett sådant alternativ kan därför bidra till att 

vissa respondenter inte tänker igenom påståendet och tar ställning. 

 

För att motverka de negativa konsekvenserna av att inkludera ett “vet inte” alternativ så har vi i vår 

enkät utelämnat ordet ”vet inte” och istället haft en fyra som svarsalternativ. Det blir därför inte 

lika tydligt för respondenten vilket alternativ som står för “vet inte”. Det är ett medvetet val från 

vår sida i syfte för att förhindra att respondenter markerar det alternativet. Det är viktigt för oss att 

respondenterna tänkte till när de nämnde sin åsikt. Hur som helst valde vi att ändå ha någon form 

av ”vet inte” alternativ på grund av att det handlar om en ny teknologi och alla har ännu inte fått 

någon uppfattning om den. Vi ville inte tvinga respondenten att ta ställning som individen inte står 

för.  

 

I konstruktionen av vår enkätundersökning inkluderade vi även åtgärder för att minska bortfall och 

samtidigt göra enkäten tydlig och lättförståelig. Bryman (2011, s. 232-233) menar att det finns 

många åtgärder för att minska bortfallet, en av dem är att ha en tydlig och lockande layout, dvs. 

attraktiv design och ett lättförståeligt upplägg. En annan åtgärd för att minska bortfall enligt 

författaren är att erbjuda pengar, lotter eller biobiljetter i ersättning för att respondenten besvarar 

enkäten. 
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Vi tog del av författarens råd och delade ut enkäter i färg, vilket gav en mer attraktiv design. Vi 

hade även en faktaruta och introduktion vad studien handlade om. Dessutom gav vi chansen för 

respondenterna att kunna vinna ett SF-presentkort á 200 kr som vi sedan lottade ut. Kombinationen 

av en attraktiv design och chansen att vinna ett presentkort verkar ha fugerat bra för att minska 

bortfallet.  

 

4.5 Pilotstudie av enkäten 

Innan utdelning av enkäterna valde vi att utföra en pilotstudie, i syfte om att säkerställa att 

respondenterna i vårt urval inte ska ha några problem med att förstå frågorna och därmed förhindra 

eventuella bortfall av svar på frågor. Då vårt mål med enkäten var att den skulle vara lätt att förstå 

kändes det nödvändigt med en pilotstudie av denna, vi ville även försäkra oss om att vi hade klara 

formuleringar av frågorna, tillräckliga instruktioner samt lämpliga placeringar av frågor, brister i 

dessa punkter kan som vi tidigare nämnt resultera i bortfall av svar vilket såklart inte är önskvärt, 

en pilotstudie kan dock hjälpa till att upptäcka dessa brister före utdelningen av enkäten enligt 

Bryman (Bryman, 2011, s. 259). Bryman påpekar även att en mindre pilotstudie kan bidra till att 

undersökningen i sin helhet blir bra och att den inte endast är till för att försäkra sig om att frågorna 

fungerar som tänkt, han menar även att en pilotstudie är speciellt viktig vid enkätundersökningar 

eftersom det inte finns någon intervjuare närvarande som kan hantera oklarheter eller frågor som 

respondenterna kan ha (Bryman, 2011, s. 258). Vi valde dock att distribuera enkäten för hand och 

fanns därför till hand för respondenterna i viss mån, pilotstudien utförde vi trots detta för att i så 

stor utsträckning som möjligt eliminera eventuella oklarheter och därmed spara tid för både 

respondenterna och oss själva. Att vi fanns närvarande för respondenterna tycks inte ha spelat större 

roll, det var nämligen ingen av respondenterna som ställde någon fråga om hur man svarade på 

enkäten eller undrade om något som de inte förstod. Detta faktum tolkar vi som att vår pilotstudie 

var framgångsrik i att åtgärda diverse oklarheter som fanns före utdelningen av enkäterna.  

 

Vår pilotstudie valde vi att utföra på fem av våra vänner som helt enkelt fick svara på vår enkät, 

dessa personer hade inte någon djupare insikt i ämnet vi skriver om, detta var ett medvetet val 

eftersom vi ville att de personer som medverkade i pilotstudien skulle förhålla sig objektivt till 

enkäten och därmed öka chansen för att få reda på eventuella oklarheter som kan finnas. Den 

utförda pilotstudien gav återkoppling om att de flesta frågorna ställda var lättförståeliga och 

relevanta för vår studie, vidare fick vi vetskap om en del språkliga oklarheter som vi sedan 

åtgärdade för vår enkätundersökning, de frågor som respondenterna i vår pilotstudie uppfattade 

som svårare att förstå ändrade vi även, dessa påståenden ansågs vara svårare att förstå på grund av 

språklig karaktär och dessa ändrade vi med hjälp av omformuleringar. Pilotstudien gav oss alltså 

bekräftelse om att enkäten till störst del var lätt att förstå samt utgjorde en grund för ändringar som 

vi utförde för att åtgärda brister och därmed underlätta svarandet för respondenterna i vårat urval 

för enkätundersökningen.  
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4.6 Utdelning av enkäten 

Som vi tidigare nämnt valde vi att dela ut enkäter för hand på Umeå universitet. Vi delade ut 

enkäterna på flera olika institutioner för att få ett så pass möjligt slumpmässigt resultat. Samtidigt 

som vi maximerade sannolikheten att träffa nytt folk så att vi inte frågade samma personer. Det var 

ungefär hälften av dem tillfrågade som började svara på enkäten. Att det var så pass många som 

inte ansåg att de hade tid verkade bero på att de hade mycket att göra. Medan enkäterna fylldes i 

var vi i närheten, men i den mån att de inte såg oss. Responsen vi fick var att det var ett väldigt 

aktuellt ämne som vi granskade och det var till och med två st. som tävlade om vem som skulle 

svara på enkäten då båda verkade vara väldigt intresserade av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner.   

 

Att vi fanns närvarande för respondenterna tycks inte ha spelat större roll, det var nämligen ingen 

av respondenterna som ställde någon fråga om hur man svarade på enkäten eller undrade om något 

som de inte förstod. Den enda frågan vi fick handlade om när vi lottade ut presentkortet. Med det 

här i åtanke tolkar vi det som att vår pilotstudie blev framgångsrik i och med att vi åtgärdade flera 

frågor innan den primära utdelningen skedde.  

 

Vårt urval är baserat på en hybrid mellan två olika icke-sannolikhetsurval: kvoturval och 

bekvämlighetsurval. De kategorier vi hade i kvoturvalet var kön och ålder. Av de 250 tilltänkta 

respondenter skulle 143 st. vara kvinnor (57,1 %) och 107 st. vara män (42,9%) och respondenterna 

skulle vara i åldern mellan 20-29 år gamla. Efter de bestämda kvoterna delades enkäterna ut via ett 

bekvämlighetsurval, dvs. till personer som befann sig på Umeå universitet vid tiden för utdelning. 

Vid ett kvoturval är det vanligt att vid utdelning av enkät frågar personer specifika frågor för att ta 

reda på om individen tillhör den tilltänkta målgruppen.  

 

Våra valda kategorier i kvoturvalet var som tidigare nämnt kön och ålder. Av våra 207 st. tilltänkta 

respondenter skulle 143 stycken vara kvinnor (57,1%) och 107 stycken vara män (42,9%). Dessa 

respondenter skulle också vara i åldern 20-29 år gamla. Efter dessa bestämda kvoter delades 

enkäterna ut via ett bekvämlighetsurval, det vill säga till personer som befann sig på Umeå 

universitet vid tiden för utdelningen. Vid ett kvoturval är det vanligt att man vid utdelning av 

enkäten frågar personer specifika frågor för att ta reda på om individen i fråga tillhör det tilltänkta 

urvalet. Innan utdelning frågade vi var och en respondent om de var inom åldersramen samt om de 

hade en mobiltelefon. Vidare ansåg vi oss kapabla till att avgöra könet på respondenten då kön var 

den andra kvoten vi ville uppfylla. Vid utdelningen av vår enkät var vi även noggrann med att 

poängtera att det var frivilligt att besvara vår enkät samt att den var anonym, om respondenten själv 

ville fick denne möjlighet att ange sin e-postadress för att på det sättet inkluderas i en utlottning av 

ett presentkort på ett SF-presentkort á 200kr. Att respondenten inte uppfattade att denne var tvingad 

att besvara enkäten samt fick behålla sin anonymitet var av vikt för oss som författare, det anser vi 

även borgat för att vår studie fullföljdes på ett samhälleligt och etiskt regelrätt sätt.  

 

Utdelningen av enkäten till respondenterna tog plats den 2 maj till 6 maj 2014, och insamling av 

enkäten skedde samma dagar. 
 

Genom att fråga varje respondent innan utdelningen av enkäten ifall de har en mobiltelefon och 

om de var i åldern mellan 20-29 så säkerställde vi att respondenterna som svarade på vår enkät 

därmed tillhörde vår målgrupp. Näst intill alla de respondenter vi frågade var inom angivna 

åldersgrupp och ägde en mobiltelefon och därför behövde vi i princip inte utesluta någon av dem 
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från vår enkätundersökning. Det var ett krav för att ingå i undersökningen som vi hade satt upp 

pga. vår kontext, därför ville vi även att våra respondenter var familjära med en mobiltelefon. 

 

4.7 Bearbetning av enkätundersökningen 

För att bearbeta datainsamlingen använde vi oss av ett statistikbehandlingsprogram, s.k. SPSS. 

Programmet användes för att sammanställa och analysera den primärdata vi fick från 

enkätundersökningen. Var enskild individs svar på varje påstående sammanställdes i en av 

programmets tabeller. Inmatningen gjordes för varje påstående i syfte för att kunna analysera och 

se eventuella samband mellan de olika faktorerna som ingick i studien.  

 

Vi hade 42 st. ordinala variabler (påståenden) och de var numrerade från 1-7 och de matades in 

under var och enskild respondent. De frågorna som hade en likertskala, dvs. 1-7, markerades som 

ordinal, pga. att det går att rangordna 1 till 7. Ordinala skalor används vanligen till attityd- och 

åsiktsskalor (Dahmström, 2011, s. 29). Flera påståenden var relaterade till samma faktor. 

Anledningen till det var för att om en fråga var sämre ställd så skulle svarsmedelvärdet jämnas ut 

med fler frågor relaterad till samma faktor. I SPSS hade vi möjligheten att gruppera 

svarsalternativen för de frågor som tillhörde en och samma faktor. Vilket gjorde 

sammanställningen mycket effektivare då det är faktorerna i sig som är relevant för vår studie och 

inte frågorna ensamma för sig. Enkätfrågorna grupperades alltså till tre mindre skalor, dvs. att 1-3 

blev t ex ”håller inte med” och 4 blev ”varken eller” samt 5-7 blev ”håller med”.  

 

Utöver de ordinal variablerna hade vi bakgrundsfrågor som är nominala variabler (Bryman, 2011, 

s. 321), dvs. något som inte går att rangordna. En ordinalskala beräknar endast frekvensen av 

värdet, dvs. ingen rangordning (Dahmström, 2011, s. 29) Här hade vi frågor kring kön, om de 

tidigare använt sig av fingeravtrycksläsare och hur respondenten verifierar sig idag när de gör 

bankärenden.  

  

Vi valde att endast inkludera fullständigt besvarade enkäter i vår sammanställning av 

datainsamlingen, därför inkluderades inte respondenter som inte gett fullständiga svar på enkäten. 

Det gjorde vi pga. att vi tolkade ofullständigt besvarade enkäterna som ett bristande intresse eller 

tidsbrist hos respondenten, vilket vi antar kan ha lett att respondenten har slarvat med de frågor de 

har svarat på.  

 

De program vi har använt utöver SPSS är Excel, Adobe Reader XI Pro och Photoshop. Genom 

SPSS har vi tagit fram diagram, statistiska uträkningar och tabeller. SPSS har även hjälpt oss att 

vända påståenden bland våra frågor så att alla frågor har en gemensamnämnare. Excel har varit 

användbart för att modifiera SPSS-tabellerna. Medhjälp av Photoshop har vi skapat ett färgtema 

och figurer som följer vårt arbete. Adobe Reader XI Pro har varit väl tillhands för att sammanfoga 

PDF-filer från bl.a. SPSS.  

 

4.8 Bortfall 

Det finns två typer av bortfall enligt Dahmström (2011, s. 355-356) i vår studie. Det är 

individbortfall, dvs. individer som inte har svarat på enkäten överhuvudtaget, och partiellt bortfall. 
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Författaren menar att partiellt bortfall innebär att personer inte har besvarat enkäten fullständigt, 

de har alltså av någon anledning endast svarat delvis på frågorna i enkäten. 

 

Det kan finnas flera anledningar till bortfallen, det kan t ex bero på att respondenterna inte anser 

sig ha tid att besvara enkäten, tycker att enkäten är ointressant, väljer att avsluta enkäten i förtid, 

finner frågorna oklara eller svåra att förstå eller helt enkelt inte svarar på enkäten pga. att de vägrar 

(Dahmström, 2011, s. 152, 356). Vår enkätundersökning drabbades av två typer av bortfall. Vårt 

totala bortfall i studien beräknas genom att vi dividerar antalet slutförda enkäter med antalet 

utdelade, vilket ger oss svarsfrekvensen (Bryman, 2011, s. 192).  

 

Svarsfrekvensen blev 87 % (174 av 200 st.) och det totala bortfallet blir därmed 13 % (26 av 200 

st.). Av de 26 st. bortfall var 10 stycken partiellt bortfall, dvs. 5 % av 13 % bortfall och resterande 

16 var individbortfall, det vill säga 8 % av 13 % bortfall. Vi delade även ut samt samlade in 7 st. 

kompletterande enkäter i syfte för att uppnå vår könsfördelningskvot i undersökningen som hade 

blivit störd pga. bortfallet. De fick vi inga bortfall på, och således har vi totalt delat ut 207 st. 

enkäter med ett antal av 181 st. besvarande, svarsfrekvensen blev slutligen 87,4 % (181 av 207 st.) 

och det totala bortfallet 12,6% (26 av 207 st.). 

 

Bortfallet i vår enkätundersökning var alltså inte stor, mängden bortfall var något vi var förberedda 

på och därför hade vi ett stort urval för att få en tillräcklig mängd av svarande respondenter i syfte 

att resultaten givna av studien skulle vara trovärdiga.  

 

Det är självklart inte önskvärt med bortfall i en undersökning, men trots allt är vi belåtna med 

svarsfrekvensen på 87 % i vår studie, bortfallen som uppkom kan som vi tidigare nämnt bero på 

flera anledningar. En anledning till bortfallet tror vi kan bero på storleken på enkäten. Vår 

enkät innehöll 46 st. kryssrutor, och närmare bestämt 43 st. frågor. Det tror vi kan ha varit för 

många påståenden att ta ställning till för individerna som inte besvarade enkäten eller inte 

besvarade den fullständigt.  

 

Bortfallet kan även bero på tidsbrist, inte i den meningen att vi satt upp någon tidsgräns för 

besvarandet av enkäten utan från respondentens sida. Det i kombination med att enkäten innehöll 

många påståenden kan ha resulterat i att inte alla hann besvara den fullständigt eller valde att inte 

alls besvara den pga. eventuell tidsbrist. Båda typerna av bortfall kan även ha uppkommit på grund 

av att respondenterna blev uttråkade av enkäten och inte fann den intressant nog att fylla i eller 

avslutade den utan att ha svarat på alla påståendena. Bortfallet kan även ha uppkommit av att 

respondenterna kände sig oförmögna att svara på påståendena, vissa av respondenterna kanske inte 

förstod påståendena eller upplevde karaktären av enkäten som främmande för dem och kände att 

de inte kunde ge ett tillfredsställande svar på påståendena.  

 

SPSS användes även för att ”vända” på svarsalternativen till vissa påståenden som ingick i faktorn 

bristande förtroende och upplevd risk, det gjordes för att svaren på dessa påståenden skulle vara 

sammanhängande med innebörden av faktorn, dvs. att de påverkade negativt till adoptionen av 

fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Hade vi låtit svarsalternativen vara i samma uppställning 

som resterande faktorer så hade vi fått ett felaktigt resultat av faktorn i vår analys i SPSS. 

 

Hur som helst är vi väldigt nöjda med en svarsfrekvens på, 87 %. Det är en procentsats som 

Mangione (1995) anser är utmärkt, författaren menar att ett utmärkt svarsprocent är minst 85 % 
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(Mangione, 1995, ss. 60-61). Vår höga svarsprocent tror vi till stor del beror på vår enkäts fina 

design, att den var tydlig och lättförståelig samt att de som svarande hade möjlighet att vinna ett 

presentkort på 200kr. De här åtgärderna i en enkätundersökning kan fungera för att minska 

bortfallet (Bryman, 2011, s. 232-233). Vi tror även att vår utförda pilotstudie bidrog till den höga 

svarsprocenten, genom den fick vi reda på vad som skulle ses över och ändras. 

 

4.9 Metodkritik 

Att vara kritisk till sin egen studie och de val man gör är viktigt. I en undersökning har alla valbara 

metoder både för- och nackdelar, därmed är vi medvetna att det gäller både vårt val av metod.  

 

Vår studies syfte är att ta reda på vilka faktorer som påverkar konsumentens adoption av 

fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Det kan tas reda på genom olika sätt och vi har valt en 

deduktiv ansats med en kvantitativ forskningsstrategi. Vidare har vi valt en tvärsnittsundersökning 

med en enkätundersökning. Vi hade även kunnat använda oss utav en kvalitativ forskningsstrategi 

med t ex en fokusgrupp för att istället få kvalitativ data. Som hade gett oss respondentens åsikter 

och uppfattningar om vilka faktorer som påverkar deras adoption och användning av 

fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Enligt Bryman läggs fokus på individers tolkningar och 

uppfattningar i den kvalitativa forskningsstrategin (Bryman, 2011, s. 40-41).  

 

För att förhålla oss kritiska till vår metod så hade det kunnat vara en fördel att använda en kvalitativ 

forskningsstrategi i vår studie då vad som påverkar en konsuments åsikter om vilka faktorer som 

är av betydelse för adoption av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner något subjektivt.  

 

Att kunna svara fritt på det kan ha resulterat i andra faktorer som vi inte har övervägt i vår studie. 

Vi valde att istället att kunna generalisera vårt resultat till en större population, vilket enligt Bryman 

är mer problematiskt med kvalitativa forskningsresultat, pga. att ett mindre antal individer ingår i 

undersökningen och kan därför inte bli representativa för en hel population (Bryman, 2011, s. 369). 

 

Vår undersökning är även kritiserbar i det faktum att vi valde att göra en hybridmetod genom ett 

bekvämlighetsurval och kvoturval, dvs. ett icke-sannolikhetsurval. Anledningen till att vi gjorde så 

är att vi ville ha ett urval av respondenter som använder mobiltelefon och därför så föll valet på 

studenter som urvalsgrupp eftersom de är den grupp som i störst utsträckning använder 

mobiltelefon med mobilt internet. Att ha internet i mobiltelefonen är även ett måste för att använda 

sig av en del funktioner tillhörande fingeravtrycksläsare. Då tänker vi på att kunna betala medhjälp 

av sitt fingeravtryck. Kvoturvalet vi valde står för kön på respondenterna, vilket även är 

representativ för den undersökta populationen.  

 

Till sist är valet av stickprovsstorleken på vår enkät kritiserbar. Det misstänker vi kan ha lett till en 

del bortfall. Kortare enkäter uppvisar oftast ett lägre bortfall (Bryman, 2011, s. 232). Vi såg dock 

att storleken på enkäten är nödvändig då vi hade många områden att täcka in med våra påståenden. 

Vi valde många områden eftersom vi fann dem relevanta för att utföra en välgjord studie. I 

slutändan är vi nöjda med både resultat och svarsfrekvens på enkätundersökningen. I nästa avsnitt 

kommer vi att presentera enkätundersökningens resultat.  
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5. EMPIRI  

I det här kapitlet presenteras vårt primärdata, dvs. det resultat vi har fått fram från vår 

undersökning. Vi kommer först att redovisa respondenternas bakgrundsinformation, såsom 

fördelning av kön, vare sig de har använt fingeravtrycksläsare tidigare samt hur de verifierar sig 

vid utförandet av bankärenden. Sedan ämnar vi att redovisa grundligt vårt resultat medhjälp av 

sammanställd statistik, tabeller och diagram för att visa vilka faktorer som påverkar våra 

respondenter gällande adoption av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Resultatet av vår 

undersökning kommer vi även att koppla till vårt teorikapitel. 

 

5.1 Bakgrundsinformation 

Från början hade vi 200 respondenter, dessa var 

fördelade på 114 kvinnor och 86 män som 

svarade på vår enkät, gällande könsfördelningen 

så var 57,1% kvinnor och 42,9% män, detta var i 

linje med den könsfördelning vi ville ha i förhand 

efter att ha studerat Umeå universitets 

årsredovisning. Under sammanställningen av 

enkäterna så minskade dock antalet respondenter 

ner till 174 respondenter varav 96 kvinnor 

(55,2%) och 78 män (44,8%), den önskvärda 

könsfördelningen blev därför skev. Vi beslutade 

oss därför att dela ut och samla in 7 

kompletterande enkäter utförda av kvinnor, dessa 

enkäter återställde ordningen i vår valda 

könsfördelning som fick den slutliga 

uppdelningen av 103 kvinnor (57,1%) och 78 

män (42,9%). Totalt 207 st. respondenter exkl. 

bortfall.  

 

Totalt besvarande respondenter blev 181. Vi anser därför att vår könsfördelning av kvinnor och 

män i vår undersökning kan ses som ett representativt för Umeå universitet samt för ett trovärdigt 

resultat. Vilket kön respondenten har fick de kryssa in i första frågan i enkäten.  
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I frågan angående om respondenten har tidigare 

erfarenhet med fingeravtrycksläsare genom att de 

tidigare har använt sig utav teknologin svarade 

23,20 % att de har tidigare använt sig utav FPS. 

Det var 76,80 % som svarade att de aldrig hade 

använt sig utav fingeravtrycksläsare. Det visar att 

fingeravtrycksläsare fortfarande är relativt nytt för 

konsumenterna i och med det låga användare 

antalet (se figur, 8). Framförallt om vi jämför med 

antalet som hade velat använda sig utav 

fingeravtrycksläsare om det vore mer vanligt i vårt 

samhälle (se figur, 10). Det visade sig även att de 

allra flesta gör bankärenden via mobilt-BankID, 

44,75 %, medan engångslösenord står för 1,10 %, 

och BankID för 17,68 % samt säkerhetsdosa som 

står för 36,46 % (se figur, 9).  

 

 

 

 

 

Figur 8. Har du tidigare använt dig utav fingeravtrycksläsare? 

Figur 10. Om FPS blir mer vanligt skulle jag använda den. Figur 9. Hur verifierar du dig vid bankärenden. 
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5.2 Enkätfrågor 

Relativfördel 

Faktorn består av fem påståenden, dessa 

är ”Fingeravtryck stämmer väl med hur jag vill 

hantera mina lösenord, istället för att ha flera olika 

lösenord för att logga in på t.ex. sociala medier 

och bank”, ”Genom att använda mitt 

fingeravtryck ger det större kontroll över lösenord 

istället för att ha olika traditionella- 

lösenord”, ”Fingeravtryck gör det möjligt överlag 

att hantera lösenord på ett effektivt 

sätt”, ”Fingeravtrycksläsare är ett bekvämt sätt att 

hantera inloggningar såsom logga in på Facebook 

och betala varor och applikationer istället för 

lösenord”, och ”Fingeravtryck är nära min 

uppfattning om hur verifiering (inloggning) bör 

ske istället för lösenord”.  

 

Respondenternas svar på de här påståendena kan 

vi utläsa utifrån (se figur, 11) att majoriteten av 

respondenterna (65 %) har svarat att de håller med 

i påståendena, 12,5 % av respondenterna har 

svarat att de inte håller med och resterande 22,5 % 

har svarat varken eller att de ser en relativ fördel 

med fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner.  

 

 

Komplexitet 

Faktorn består av två påståenden, de är ”Att 

använda fingeravtrycksläsare i en mobiltelefon 

tror jag kräver tekniska kunskaper” och ”Att 

använda fingeravtrycksläsare i en mobiltelefon 

tror jag kräver mental ansträngning”. På dessa två 

påståenden kan vi utifrån (se figur, 12) se att den 

största delen av respondenterna (87,97 %) har 

svarat att de inte håller med i de två påståendena 

medan endast 1,5 % av respondenterna håller med 

i dessa. 10,53 % av respondenterna har svarat 

varken eller huruvida de förhåller sig till 

påståendena.  

 

Majoriteten (87,97 %) av respondenterna anser 

alltså att fingeravtrycksläsare inte är komplex i sin 

användning.  

Figur 11. Respondenternas åsikt ang. relativfördel. 

Figur 12. Respondenternas åsikt ang. komplexitet. 
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Kompabilitet 

Faktorn utgörs i studien av två påståenden, dessa 

är ”Jag gillar att prova ny teknik” och ”När jag gör 

bankärenden, skulle jag vilja använda mitt 

fingeravtryck istället för traditionella lösenord”.  

 

Utifrån (se figur, 13) kan vi se att majoriteten 

(57,43 %) av respondenterna i vår undersökning 

har svarat att de håller med i påståendena medan 

19,8 % av respondenterna har svarat att de inte 

håller med.  

 

Resterande respondenter (22,77 %) har svarat 

varken eller i angående påståendena tillhörande 

faktorn kompabilitet. Majoriteten av 

respondenterna anser alltså att de är kompatibla 

med fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner, det vill 

säga att de vill använda den i ett syfte samt att de 

gillar att testa ny teknik.  

 

 

Observation  

Faktorn observation består av tre påståenden som 

är relaterade till teorin, dessa är; ”Jag har sett 

datorer eller mobiltelefoner med 

fingeravtrycksläsare”, ”Att observera andra 

använda fingeravtrycksläsare är nödvändigt innan 

jag själv använder fingeravtrycksläsare i min 

mobiltelefon” och ”Om fingeravtrycksläsare i 

mobiltelefoner bli mer vanligt kommer jag att 

börja använda den”.  

 

På de här påståendena kan vi utifrån (se figur, 14) 

se att majoriteten av respondenterna (66,67 %) 

svarat att de håller med medan endast 13,33 % av 

respondenterna svarat att de inte håller med. 

Resterande 20 % har svarat varken eller ifall de 

behöver observera fingeravtrycksläsare före 

adoption av denna.  

 

Överlag ser vi alltså av resultaten att majoriteten 

behöver observera fingeravtrycksläsare före 

adoption av den samt att faktorn observation 

påverkar positivt till konsumentens adoption av 

fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner.  

Figur 13. Respondenternas åsikt ang. kompabilitet. 

Figur 14. Respondenternas åsikt ang. observation. 
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Användarvänlighet 

Faktorn utgörs av de två påståendena ”Jag ser 

tydlig och begriplig användarvänlighet i att 

använda mitt fingeravtryck i en mobiltelefon för 

att ersätta traditionella lösenord och sköta 

ärenden” och ”Jag ser fingeravtrycksläsare i en 

mobiltelefon som lätt att förstå och använda”.  

Utifrån det här (se figur, 15) kan vi se att 

majoriteten av respondenterna, närmare sagt 

75,89 % har svarat att de inte håller med i 

påståendena. 6,25 % av respondenterna har svarat 

att de håller med och resterande 17,86 % har 

svarat varken eller. Större delen av 

respondenterna uppfattar alltså att 

fingeravtryckläsare implementerad i en 

mobiltelefon är användarvänlig, det vill säga lätt 

att förstå sig på och använda. Faktorn 

användarvänlighet har ingen påverkan på 

adoption av FPS. 

 
 

Variation av tjänster  

Faktorn består av tre påståenden, dessa är ”De 

nuvarande tillgängliga sätten att använda 

fingeravtrycksläsare är attraktivt för mig. (Låsa 

upp mobilen, betala transaktioner och 

applikationer, skydda bilder och 

meddelanden)”, ”Det finns många olika saker jag 

kan göra med fingeravtrycksläsaren som uppfyller 

mina behov. (Låsa upp mobilen, betala 

transaktioner och applikationer, skydda bilder 

och meddelanden)”, och ”Jag skulle vilja se fler 

områden i min mobiltelefon där jag har 

användning för fingeravtrycksläsaren än de som 

finns idag.   

(Låsa upp mobilen, betala transaktioner och 

applikationer, skydda bilder och meddelanden)”.  

 

Utifrån figur 16 kan vi se att 19,44 % av 

respondenterna har svarat att de håller med, dvs. 

att de vill se större variation av tjänster 

användbara med fingeravtrycksläsare i 

mobiltelefoner. 30 % av respondenterna har svarat att de inte håller med, dvs. att de anser att det 

finns en nog variation med tjänster kompatibla med fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Den 

största gruppen av respondenter (50 %) har svarat varken eller. 

Figur 15. Respondenternas åsikt ang. användarvänlighet. 

Figur 16. Respondenternas åsikt ang. variation av tjänster. 
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Användarbarhet 

Här ingår fyra påståenden, dessa är ”Genom att 

använda fingeravtryck, tror jag att jag kan lättare 

att uppnå användarmålet att: Låsa upp enheten, 

logga in på olika sociala medier, och betala 

transaktioner)”, ”Genom att använda 

fingeravtrycksläsare, tror/kan jag nå 

användarmålet snabbare att; Låsa upp enheten, 

logga in på olika sociala medier, och betala 

transaktioner)”, ”Jag finner/tror 

fingeravtrycksläsare användbart i min 

mobiltelefon” och ”Fingeravtryck tror jag är 

användbart för att göra mina bankärenden och 

bekräfta transaktioner”.  

Vi kan se (se figur, 17) att största delen av 

respondenterna (57,69 %) har svarat att de håller 

med och 23,08 % håller inte med. Således nämner 

19,23% varken eller hur de uppfattar 

användbarheten av FPS i mobiltelefoner.  

 

Majoriteten av respondenterna i vår 

undersökning uppfattar en användbarhet av FPS 

i mobiltelefoner, dock är det en betydande del av 

respondenterna som har svarat att de inte 

uppfattar en användbarhet..  

 

Påtvingat användande  

Faktorn består av två påståenden, dessa är ”När 

jag behöver verifiera mig (logga in), finns endast 

traditionella lösenord/pinkoder som alternativ för 

inloggning” och ”Jag har frihet att välja olika 

verifieringsmetoder (BankID, E-legitimation) för 

att logga in på sociala medier och bank utöver 

traditionella lösenord”.  

 

På de två påståenden kan vi utifrån (se figur, 18) 

se att 23,53 % av respondenterna har svarat att de 

håller med, dvs. att de känner sig påtvingade att 

använda traditionella lösenord, 38,24 % av 

respondenterna har svarat att de inte håller med 

och av respondenterna (38,24 %) har svarat 

varken eller.   

 

 

 

Figur 17. Respondenternas åsikt ang. användarbarhet. 

Figur 18. Respondenternas åsikt ang. påtvingat användande.. 
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Bristande förtroende & upplevd risk  

Faktorn utgörs av åtta påståenden, dessa 

är ”Teknologin fingeravtrycksläsare är inte 

tillräckligt utvecklad för att jag ska vilja använda 

den”, ”Fingeravtryck istället för traditionella 

lösenord är osäkert för att tekniken är så 

ny”, ”Jag hade varit/är trygg att använda mitt 

fingeravtryck i min mobiltelefon”, ”Jag skulle 

känna mig trygg att göra mina bankärenden med 

hjälp av mitt fingeravtryck”, ”Jag är orolig att 

personlig information så som fingeravtryck inte 

är säkert förvarad om jag använder 

fingeravtrycksläsare”, ”Jag tror det finns risk att 

något kommer att gå fel när jag använder 

fingeravtryck istället för lösenord”, ”Jag har 

tidigare undvikit fingeravtrycksläsare eftersom 

det är obekant för mig” och ”Jag skulle vilja veta 

mer om fingeravtrycksläsare innan jag använder 

mig av det”.  

 

Utifrån (se figur, 19) kan vi se respondenternas 

svarande på påståendena, majoriteten av 

respondenterna (53,33 %) har svarat att de håller 

med i påståendena, dessa respondenter uppfattar 

alltså bristande förtroende och upplevd risk med 

användningen av fingeravtrycksläsare i 

mobiltelefoner.  

 

Endast 6,67 % av respondenterna svarade att de 

inte håller med, dvs. att de anser sig ha förtroende 

samt inte upplever någon risk med användningen 

av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner.  

 

Resterande respondenter (40 %) svarade att 

varken eller angående hur de upplever förtroendet 

och risk med användningen av 

fingeravtrycksläsare implementerade i 

mobiltelefoner.  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 19. Respondenternas åsikt ang. bristande förtroende/upplevd risk. 
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6. ANALYS 

I det här avsnittet undersöker vi vår datainsamling med både regressions- och korrelationsanalys. 

Vi förklarar var faktors påverkan på attityd till fingeravtrycksläsare. Analysen börjar med en 

regressionsanalys, dvs. att alla faktorer är oberoende och beroende faktor är således attityd- och 

motivationsfrågor gentemot fingeravtrycksläsare. Därefter undersöker vi varje faktors samband 

med varandra i en s.k. korrelationsanalys. I slutet av analysen finner vi också datatabell (6.3) från 

datainsamlingen där statistiska nyckeltal förklaras. Om du känner dig obekant med statistik läs 

först avsnitt 6.3.  

6.1 Samband mellan oberoende- och beroende variabeln  

 
Figur 20. Normalfördelningskurva för vår analys.. 

Anledning till att vi har gjort en multipel regressionsanalys är för att vi har fler än en oberoende 

variabel (Gujarati, 2003, s. 25) och att vi vill se hur de påverkar oberoende variabeln, attityd till 

fingeravtrycksläsare. Det beroende variabeln är således attityd och motivationsfrågor relaterade till 

användning av fingeravtrycksläsare i mobiltelefonen. Histogrammet ovan (se figur, 20) visar den 

studerade residual mellan de oberoende faktorerna och beroende faktorn. Diagrammet (se figur, 

20) visar regressionsanalysens linje med standardavvikelse 1 och medelvärde 0 i en 

normalfördelningskurva. På y-axeln finner vi frekvens och på x-axeln har vi medelvärdet. 

Residuallinjen visar en normal distribution, desto närmare staplarna är till residualkurvan, desto 

bättre är normalfördelningen.  

 

Beroende faktorn är konstruerad av attityds- och motivationsfrågor relaterade till 

fingeravtrycksläsare, vilket vi sedan använder oss av som beroende faktor till adoption av 

fingeravtrycksläsare. De oberoende faktorerna är var enskild faktor tagen från teorierna; 

acceptansmodellen, självbetjäningsteknologi och innovationsspridning.  
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Alla regressionslinjer vi har tagit fram bygger på att de har en påverkan som stämmer med en 95 % 

signifikansnivå. Först börjar vi med en regressionslinje som visar hur alla oberoende faktorer har 

en påverkan på beroende faktorn, attityd gentemot fingeravtrycksläsaren. Sedan visar vi vår data 

för varje regressionslinje för de enstaka faktorerna som påverkar attityden gentemot 

fingeravtrycksläsare. Se figur 22 för att se vilka faktorer som påverkade på 95 % signifikansnivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan ser (se figur, 21) vi att klustren följer linjen hur pass variansen i oberoende har en påverkan 

på det beroende faktorn, attityd gentemot fingeravtrycksläsare. Vilket linjen gör väl. Spridningen 

runt regressionslinjen är från alla oberoende faktorer, med attityd till FPS som beroende faktor. 

Vårt data gav oss ett R2 på 0,765, ett värde på 1 hade inneburit att vårt insamlade data hade följt 

regressionslinjen med 100 % korrekthet.  

 

Vårt data visa ett F-värde på 55,320 vilket betyder att variansen i residualen kan förklaras av de 

oberoende variablerna. Mer om statistiska nyckeltal och data finns i avsnittet, datatabell (avsnitt 

6.3).            

 

 

 

 

Figur 21. Regressionslinje för alla faktorer. 
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Figur 22. Histogram över faktorernas påverkan. 

 

Histogrammet från regressionsanalysen (se figur, 22) visar vilka faktorer som hade betydande 

påverkan för attityden till fingeravtrycksläsare. Där ser vi att relativfördel och användarbarhet var 

de faktorerna som hade störst påverkan. Diagrammet ovan är framtaget med en 95 % 

signifikansnivå.  

 

På nästa sida går vi igenom spridningsdiagram för var enskild faktor. Avsnittet handlar om att 

beskriva datainsamlingen för varje faktor hur den följer regressionslinjen. Vi har färgsatt data om 

respondenterna tidigare har använt sig av fingeravtrycksläsare, grått för ”nej” och blått för ”ja”. På 

x-axeln har vi placerat var enskild faktor och på y-axeln ser vi det förväntade populationsvärdet. 

Spridningen längs x-axeln visar medelvärdet respondenten har svarat på frågorna relaterad till varje 

faktor.  

 

På y-axeln hittar vi förväntat värde (predicted value). För att påverkan skall uppnås ska det finnas 

samband (korrelation) mellan förväntat värde och respondenternas svar. Varje spridningsdiagram 

är till en början rangordnad efter påverkan (se t e x, figur, 23).  

 

  

Relativfördel Användarbarhet Förtroende Observation Variation av tjänster Testmöjlighet

Varje faktors påverkan på adoption av fingeravtrycksläsare

35 % 

30 % 
20 % 

10 % 
2 % 3 % 
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Relativfördel  

Till höger (se figur, 23) ser vi relativfördel på x-

axeln och hur den besvaras av våra respondenter. 

På y-axeln har vi förväntat värde för attityden 

gentemot FPS. Förväntat värde kan tolkas som 

troligt populationsvärde. I det här fallet blir troligt 

populationsvärde för attityden gentemot FPS.   

 

Vi kan se att de respondenter som svarat att de 

tidigare inte har använt FPS, det vill säga orangea 

spridningen, är mer osäker runt regressionslinjen, 

jämfört med den blåa spridningen. Vi kan även se 

medhjälp av diagrammet att respondenterna anser 

att teknologin innehar en relativfördel, i och med 

den fina regressionslinjen. Vårt data följer 

regressionslinjen med R2 = 0,644.  

 

 

 

 

 

Användarbarhet 

Till vänster (se figur, 24) ser vi ett 

spridningsdiagram där användarbarheten ligger på 

x-axeln. På y-axeln ser vi som tidigare 

populationsvärdet för attityden gentemot FPS.  

 

Vi kan precis som ovan se att den blåa spridningen 

är i större delen på höger del av diagrammet. 

Vilket säger oss att de som tidigare har använt sig 

av fingeravtrycksläsare upplever 

användarbarheten i större grad än de som tidigare 

inte har använt teknologin. Vårt data följer 

regressionslinjen med R2 = 0,620. 

 

 

Figur 23. Regressionslinje för relativfördel. 

Figur 24. Regressionslinje för användbarhet. 
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Förtroende och upplevd risk 

Till höger (se figur, 25) ser vi den tredje mest 

påverkande faktorn, bristande förtroende/upplevd 

risk. Den här faktorn har en negativ påverkan till 

attityden för FPS. Det är faktorn påverkas av hur 

respondenterna har svarat på de enkätfrågor som 

undersöker de upplever risker och om de har 

förtroende för teknologin. Vi kan se att den 

orangea spridningen är mer avståndstagande från 

teknologin än den blåa.   

 

Vilket kan bero på att de som tidigare har använt 

eller använder teknologin har ett större förtroende 

för FPS. Vårt data följer regressionslinjen med R2 

= 0,271. 

 

 

 

 

 

 

Observation 

Till vänster (se figur, 26) ser vi den fjärde 

påverkande faktorn, observation. Det är faktorn 

som påverkas positivt av att respondenter hade 

velat observera mer av teknologin.  

 

Det är tillexempel att de tycker att teknologin 

borde bli mer vanligt i vardagen, genom att de 

observerar att fler använder det eller att kunna 

observera FPS som ett inloggningsalternativ.  

 

Här kan vi se att både orangea och blåa 

spridningen vill se det mer vanligt. Vårt data följer 

regressionslinjen med R2 = 0,275. 

 

Figur 25. Regressionslinje för bristande förtroende & upplevd risk.. 

Figur 26. Regressionslinje för observation. 
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Variation av tjänster  

Till höger (se figur, 27) ser vi den femte 

påverkande faktorn, variation av tjänster. Det är 

faktorn som påverkas av att respondenter hade 

velat ha mer funktioner till teknologin. Det vill 

säga fler applikationer i mobiltelefonen där de 

kan använda sig av FPS.  Det är först och främst 

de som tidigare inte har använt sig av FPS, 

orangea spridningen, som anser att de vill ha fler 

funktioner.  

 

Den här faktorn påverkar attityden gentemot FPS 

negativt för att respondenterna vill se fler faktorer 

än de som finns nuvarande. Jämfört med tidigare 

spridningsdiagram är data i den här mer utspridd. 

Det beror på att data för den här faktorn har lägre 

R2-värde jämfört med de andra faktorerna nämnt 

ovan. Vårt data följer regressionslinjen med R2 = 

0,137. 

 

 

 

Testmöjligheter  

Till höger (se figur, 28) ser vi respondenternas 

samlade syn på faktorn, testmöjligheter. Vi kan se 

från histogrammet (se figur, x) att den här faktorn 

var den femte påverkande för adoption av 

fingertrycksläsare. Vi kan se på spridningen att 

förväntat värde och värdet respondenterna svarade 

ligger nästan på en horisontell rak regressionslinje. 

Medelvärdet på respondenternas svar var 4,55. 

Vårt data följer regressionslinjen med R2 = 0,005.   

 

Figur 27. Regressionslinje för variation av tjänster. 

Figur 28. Regressionslinje för testmöjligheter. 
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Användarvänlighet  

Till vänster (se figur, 29) ser vi en faktor, 

användarvänligheten. Det är faktorn som påverkas 

av att respondenter anser att teknologin är lätt att 

använda.  

 

Här ser vi att den blåa spridningen följer 

regressionslinjen närmare än orangea. Det kan 

bero på att de blåa har en klarare bild hur 

användarvänlig. Den här faktorn kom inte med i 

regressionsanalysen vi gjorde innan, därför att 

majoriteten redan anser att teknologin är 

användarvänlig. Majoriteten av respondenterna 

har svarat enligt förväntat värde.  Vårt data följer 

regressionslinjen med R2 = 0,376. 

 

 

 

 

 

 

Komplexitet  

Till vänster (se figur, 30) ser vi respondenternas 

samlade syn på faktorn, komplexitet. Vi kan se att 

populationen svarade att de inte tycker att 

teknologin är komplex. Hade komplexiteten 

påverkat adoptionen av fingeravtrycksläsare skulle 

genomsnittet av respondenterna ha svarat fyra eller 

mer, vilket vi kan se på y-axeln (predicted value). 

Vilket resultatet inte visar, utan det visar att de 

flesta ha valt ett och två. Vårt data följer 

regressionslinjen med (R2 = 0,008). 

  

Figur 30. Regressionslinje för komplexitet. 

Figur 29. Regressionslinje för användarvänlighet. 
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6.2 Samband mellan variablerna 

Vi analyserade vårt resultat med en korrelationsanalys baserad på en tvåsvansad 0.05 

signifikansnivå. Anledningen att vi gjorde en korrelationsanalys är att vi ville se om det fanns 

samband mellan faktorerna. Jämfört med förra avsnittet där vi såg sambandet mellan de oberoende 

hur de påverkar beroende faktorn så ser vi i det här avsnittet hur varje faktor påverkar varandra. I 

följande avsnitt kommer vi att förklara innebörden av var enskild faktors samspel med varandra. 

Varje faktor i rullande text är anordnad efter styrkan av sambandet baserad på den välkända 

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. 

 

Korrelationsanalys används för att se hur starkt samband det är mellan två variabler (s. Gujarati, 

2003, s. 23). Vi följande text analyserar vi samband mellan alla våra variabler, dvs. sambandet 

mellan valda faktorer. Nedan ser vi en korrelationstabell. De variablerna på den horisontella raden 

visar korrelation med den vertikala. En variabel är alltid korrelerad, 1, med sig själv (Gujarati, 

2003, s. 372) 

 

 

Användarvänlighet hade flera positiva korrelationer. Det betyder att de som svarat att FPS är en 

användarvänlig teknologi även tycker att de vill se FPS tillgängligt på fler ställen såsom inloggning 

på sociala medier och hos banker. De har en positiv attityd gentemot teknologin och anser att den 

har relativa fördelar. De tycker inte att den är komplex/svårhanterlig och har förtroende för 

teknologin.  

 

Figur 31. Korrelationstabell. 
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Användarbarhet hade flera positiva korrelationer. Sammanfattat betyder det här att de som tycker 

FPS är en användbar teknologi vill se den kompatibel på fler ställen. De anser att teknologin har 

en relativ fördel och de har en positiv attityd för teknologin. De har förtroende för teknologin och 

anser att de inte behöver fler funktioner än att kunna sköta inloggningar och bankärenden. 

 

Påtvingat användande hade endast en positiv korrelation och det var med testmöjligheter. Vilket 

betyder att konsumenter upplever att de är begränsade med nuvarande inloggningsalternativ och 

vill prova fingeravtrycksläsare.  

 

Testmöjlighet hade flera positiva korrelationer. Här ser vi att de som upplever teknologin som 

svårhanterlig vill gärna prova tekniken innan de börjar använda den. De känner att de nuvarande 

inloggningsalternativ är begränsade, men de ser risker med användandet av FPS och har ett 

bristande förtroende för teknologin.  

 

Observation hade också flera positiva relationer. Här ser vi att respondenterna vill se mer av FPS i 

vardagen (inloggningsalternativ på sociala media, bank), innan de själv börjar använda teknologin. 

De upplever att teknologin kan vara komplex. De uppfattar användarbarhet och relativ fördel med 

teknologin samt har en positiv syn på denna. De tycker inte att fler funktioner behövs och har 

förtroende för teknologin.  

 

Attityd för FPS hade flera positiva korrelationer. De som har en samlad positiv åsikt om FPS anser 

att den är användarvänlig och har relativa fördelar. De tycker att den behöver bli kompatibel med 

fler tjänster. De tycker inte att fler funktioner behövs och de har ett förtroende för teknologin.  

 

Bristande förtroende/upplevd risk hade flera positiva korrelationer. De som upplever teknologin 

med risk anser att den verkar komplex att använda och att det behövs fler funktioner (applikationer 

etc.) till den. De vill gärna prova teknologin innan användning. De anser att teknologin saknar 

relativa fördelar och har en samlad negativ attityd gentemot FPS. De anser att det finns risker med 

att FPS blir ett inloggningsalternativ, framförallt i banker. 

 

Relativfördel hade flera positiva korrelationer. Sammanfattat betyder det här att de som svarat att 

teknologin har hög relativfördel även vill se FPS bli vanligare i vardagen. De tycker att tekniken 

ska bli kompatibel på fler ställen därför att den upplevs som användarbar. De har en samlad positiv 

attityd gentemot FPS. De tycker inte att det behövs fler funktioner och de upplever ett förtroende 

för teknologin.  

 

Kompabilitet hade flera positiva korrelationer. De som ansåg att FPS bör bli kompatibelt på fler 

ställen ansåg att teknologin innebar relativa fördelar och användarbarhet samt användarvänlighet. 

De hade en samlad positiv åsikt om teknologin och upplevde förtroende för den. De tyckte inte det 

behövs fler funktioner än de nuvarande. 

 

Variation av tjänster hade en positiv korrelation. Sammanfattat kan vi säga att de som tyckte att det 

behövdes fler funktioner ansåg att de upplevde risker med teknologin. De tyckte inte att teknologin 

var användarvänlig eller hade relativa fördelar. Deras samlade attityd mot fingeravtrycksläsare i 

mobiltelefon var negativ.  
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6.3 Datatabell 

 

6.3.1 Durbin-Watson test 

Det här statistiska måttet mäter om det finns en positiv- eller negativkorrelation bland de oberoende 

variablerna. Testet är populärt inom statistiken för att bedöma om det finns autokorrelationer 

(Gujarati, 2003, s. 467). Fördelen att använda det statistiska måttet är att den är baserad på de 

beräknade residuerna i en regressionsanalys, vilket beräknas i samband med R2, justerad R2, t- och 

F-värde (Gujarati, 2003, s. 467). Durbin-Watson testet kan anta värden mellan 0 ≤ d ≤ 4, där 2 

indikerar på ingen autokorrelation, medan 1 är positiv autokorrelation respektive 4 för negativ 

autokorrelation (Gujarati, 2003, s. 469). I vår regressionsanalys har vi ett Durbin-Watson värde på 

1,758, vilket är nära 2. Vilket är ett värde som visar att det varken finns positiv eller negativ 

autokorrelation.  

 

6.3.2 F-, t-värde & R2-värde 

Förklaringsgraden av det insamlade data beräknas genom R2. Enligt Gujarati (2003, s. 81) kallas 

värdet för ”goodness of fit”. Värdet betecknar hur väl det insamlade data stämmer överrens med 

regressionslinjen. Att insamlad data följer regressionslinjen perfekt är ovanligt (Gujarati, 2003, s. 

81). I vår studie skulle ett värde på R2 = 1 innebära att våra oberoende variabler kunde förklara all 

varians i beroende variabel (Gujarati, 2003, s. 84). Resultatet visade att vi har ett R2 = 0,765, vilket 

indikerar att vår insamlade data följer regressionslinjen. Med andra ord kan vi säga att 76,5 % av 

variationen i beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna. 

 

Ett annat sätt att se samband mellan variabler är att göra ett F-test. Både R2 och F-test används för 

att analysera variansen i en regression (Gujarati, 2003, s. 258).  

Figur 32. Datatabell. 
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Om F-värdet antar värdet 0 är även R2 = 0. Det vill säga desto högre värde på R2, desto högre gäller 

även F-värdet (Gujarati, 2003, s. 258) Om värdet visar sig vara större än signifikansnivån (Gujarati, 

2003, s. 256) så kan vi dra slutsatsen att det finns signifikanta skillnader mellan våra variabler.  

Vi kan från insamlade data anta att skillnaderna inte beror på slumpen, pga. F-värdet är högre än 

signifikansnivån. Det vill säga att det finns åtminstone ett samband mellan oberoende- och 

beroende variabeln.  

 

6.3.3 Cronbach’s alpha 

Måttet utvecklades av Lee Cronbach år 1951, för att kunna mäta samstämmigheten i ett test. 

Nyckeltalet kan anta ett mått mellan 0 och 1, där ett tal på 1 tyder på fullständig samstämmighet 

(Tavakol & Dennick, 2011, s. 53). Det används alltså för att se validiteten och reliabiliteten i 

frågorna, dvs. att frågorna mäter samma sak.  

 

Därför att validiteten påverkas av i vilken grad studien mäter det som önskas mätas, medan 

reliabiliteten beror på hur pass bra studien kan mäta det som avses att mätas (Tavakol & Dennick, 

2011, s. 53). Ett lågt värde visar att frågorna inte visar samstämmighet och då kan det hjälpa med 

fler frågor eller att ställa upp homogena frågekonstruktioner, dvs. att de mäter samma sak. Ett högt 

alpha-värde ≥ 0,90 kan bero på att frågorna mäter samma sak och att frågeantalet bör kortas ner 

Tavakol & Dennick, 2011, ss. 53-54).  

 

Tidigare forskning från Bland (1997, ref. Tavakol & Dennick, 2011, s. 53), DeVillis (2003, ref. 

Tavakol & Dennick, 2011, s. 53), och Nunnally (1994, ref. Tavakol & Dennick, 2011, s. 53) har 

visat att alpha bör ligga mellan 0,70 och 0,95. Våra enkätfrågor ger oss ett alpha-värde på 0,756.   
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6.4 Analys av teorierna 

I detta kapitel kommer vi att koppla våra resultat och empiri från förgående kapitel till vårt 

teorikapitel, det vill säga till våra valda och använda teorier i denna studie. Vi ämnar vår analys 

att vara tydlig och lättöverskådlig för den enskilde läsaren, vi kommer därför att inkludera 

teorierna i en liknande struktur och turordning som i vår teoretiska referensram. Till sist ska 

analysen resultera i en slutsats där vi redovisar för vilka faktorer som påverkar konsumentens 

adoption av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. 

 

 
Figur 33. Undersökningsmodell. 

Ovan (se figur, 33) ser vi hur teorierna hänger ihop med vår studie. I följande avsnitt kommer vi 

att analysera vårt resultat med tidigare forskning inom innovationsteori, självbetjäningsteknologi 

och acceptansmodellen. I varje del kommer vi att ta upp i en figur vilka frågor som tillhörde varje 

faktor samt hypoteserna.  

 

6.3.1 Innovationsspridning 

I vår modell har vi använt Rogers teori om innovationsspridning. I modellen ingår faktorerna; 

relativfördel, komplexitet, observation, kompabilitet och testmöjlighet. I vår studie har vi 

kombinerat innovationsspridning med självbetjäningsteknologi och acceptansmodellen.  

 

Till skillnad från vår studie har Hsu, Hsieh & Lee (2011, s. 124) i sin studie kompletterat 

innovationsspridnings teori med acceptansmodellen. Deras undersökningsmetod gick ut på att 

undersöka hur kompabilitet, relativfördel, komplexitet och testmöjligheter påverkade upplevd 

användarbarhet, samt hur komplexitet, relativfördel och testmöjlighet påverkade upplevd 

användarvänlighet (Lee, Hsieh & Hsu, 2011, s. 132). De undersökte till sist hur användare 

intuitioner påverkades av innovationsspridningens faktorer. Det visade sig att kompabilitet och 

relativfördel hade en positiv påverkan på upplevd användarbarhet (Lee, Hsieh & Hsu, 2011, s. 

133).  

 

Om vi lägger upp en likadan undersökningsmodell som Lee, Hsieh & Hsu (2011, s. 132) får vi 

samma resultat vilka faktorer som påverkade mest användarbarhet, men med ett R2 på 0,476. där 

följande faktorer rangordnade efter vilka som påverkade användarbarheten mest; relativfördel, 

kompabilitet, observation och komplexitet. Jämfört med vår studie nämner Lee, Hsieh & Hsu 

(2011, s.133) att observation inte hade någon påverkan på deras resultat, därför att respondenterna 

tycker att de kan observera andra individer använda sig av online läroplattformar. I vårt fall handlar 

det om fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner och den innovationen är ny och det visar sig tydligen 

att observera har en betydelse för konsumenter innan de adopterar teknologin.  
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Om vi lägger upp samma undersökningsupplägg som Lee, Hsieh & Hsu (2011, s. 132) angående 

hur användarvänligheten påverkas av innovationsspridningens faktorer får vi även där likadant 

resultat (Lee, Hsieh & Hsu, 2011, s. 134) som deras studie. Det vill säga att komplexiteten och 

relativfördel har en betydande effekt på användarvänligheten. Vilket i studie betyder att desto mer 

komplex fingeravtrycksläsare upplevs att vara desto mindre användarvänlig är den, medan 

relativfördel har en positiv påverkan på användarvänlighet. Däremot hade observation och 

kompabilitet en påverkan på användarvänlighet i vår studie. Det beror på att respondenterna anser 

att de behöver observera FPS mer i vardagen samt att de vill se den kompatibel på fler ställen.  

 

I en annan studie som vi tidigare nämnt i teorikapitlet där Park & Chen (2007, s. 1349) gjorde en 

studie om adoption av Smartphones. Visade det sig att upplevd användarbarhet hade högst 

signifikant påverkan på attityden till att använda en smartphone (Park & Chen, 2007, s. 1358-1359) 

Vilket vår undersökning också har visat, det vill säga att användarbarheten hade en högst 

signifikant påverkan efter relativfördel. Deras studie visade också att observation hade en positiv 

signifikant påverkan på attityden till Smartphones (Park & Chen, 2007, s. 1358). Däremot hade 

inte testmöjligheter någon signifikant påverkan (Park & Chen, 2007, s. 1358), jämfört med vår 

studie som säger motsatsen.  

 

Anledningen till att vår undersökning bevisar motsatsen angående testmöjlighet kan bero på att 

respondenterna upplever fingeravtrycksläsare som någonting ännu nyare än vad smartphones var 

år 2007 och gärna vill ha möjlighet att prova teknologin innan adoption. Det kan också bero på att 

verifiering berör i större grad förtroendet och upplevd risk relaterad till teknologin.  

 

 
Figur 34. Innovationsspridnings hypoteser. 

I figuren ovan (se figur, 34) ser vi vår undersökningsmodell för innovationsspridning samt vilka 

frågor som tillhörde varje faktor från enkäten. Faktorerna är uppbyggd av frågor relaterade till var 

enskild faktor. Varje faktor i figuren är oberoende av varandra. Var faktor ingår i teorin 

innovationsspridning och bidrar sedan med en hypotes hur den påverkar den beroende variabeln, 

adoption av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Vi kommer härnäst att lyfta fram och förkasta 

hypoteser efter hur de påverkat adoptionen.  
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H1. Relativfördel kommer att ha en positiv påverkan på attityden till fingeravtrycksläsare. 

Med 95 % signifikansnivå kan vår regressionslinje besvara H1. att relativfördel hade betydande 

positiv påverkan på attityden till FPS. Det vill säga att den uppfattade relativa fördelen har stor 

betydelse för adoptionen av fingeravtrycksläsare.  

 

H2. Kompabilitet kommer att ha en positiv påverkan på attityden till fingeravtrycksläsare. 

Den här hypotesen, H2, kan vi förkasta med 95 % signifikansnivå, det vill säga att kompabilitet 

inte hade en signifikant påverkan på attityden till fingeravtrycksläsare.  

 

H3. Komplexitet kommer att ha en negativ påverkan på attityden till fingeravtrycksläsare. 

Även den här hypotesen, H3, kan vi förkasta med 95 % signifikansnivå, det vill säga att 

komplexiteten inte hade en signifikant påverkan på attityden till fingeravtrycksläsare.  

 

H4. Testmöjlighet kommer att ha en positiv påverkan på attityden till fingeravtrycksläsare. 

Den här hypotesen, H4, däremot hade en betydande positiv påverkan på attityden till FPS. Det vill 

säga att möjligheten att prova teknologin har en positiv påverkan till attityden till 

fingeravtrycksläsare.  

 

H5. Observation kommer att ha en positiv påverkan på attityden till fingeravtrycksläsare. 

 

Även den här hypotesen, H5, har en betydande positiv påverkan på attityden till FPS. Det vill säga 

genom att observera FPS i vardagen kommer det att påverka konsumentens attityd till 

fingeravtrycksläsare positivt.  

 

6.3.2 Acceptansmodellen  

Acceptansmodellen i vår studie består av faktorerna upplevd användarvänlighet och upplevd 

användbarhet, vi kompletterade även modellen med faktorn variation av tjänster. Enligt vår 

undersökning har upplevd användarvänlighet ingen signifikant påverkan på adoptionen av 

fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Upplevd användbarhet har i vår undersökning en 

betydelsefull signifikant påverkan på konsumentens adoption av fingeravtrycksläsare, det är den 

näst mest betydelsefulla faktorn i vår studie. Vår komplimenterande faktor variation av tjänster har 

även en signifikant påverkan på adoptionen av fingeravtrycksläsare. 

 

Om vi börjar med att jämföra resultatet av faktorn upplevd användarvänlighet i vår undersökning 

med vårt teorikapitel kan vi se att resultatet för faktorn överensstämmer med tidigare forsknings 

resultat. Chong (2013) kom i sin studie fram till att upplevd användarvänlighet inte hade någon 

signifikant påverkan på adoptionen av mobilhandel, även Wei et al (2009) kom fram till samma 

resultat vid sitt undersökande om vad som påverkar adoptionen av mobilhandel. Chong (2013) 

förklarade att detta kunde bero på att användare av mobilhandel är välbekanta med mobilhandel 

och därför inte finner några svårigheter i att använda det samt att konsumenter nuförtiden (2013) 

är mer familjära med mobila enheter såsom Iphones och Android-baserade enheter (Chong, 2013, 

s. 1246). Wei et al (2009) menar att en förklaring kan vara att mobilanvändarna i hans undersökning 

var i åldern 20-30 år och att det är möjligt att dessa kan lära sig hur de använder mobilhandel med 

lätthet eftersom yngre människor är mer medvetna om nya innovationer och har upplevt olika 

teknologier, därför har de även en god grundkunskap om hur man använder teknologi. På grund av 
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detta är upplevd användarvänlighet inte någon faktor som påverkar dom i användningen av 

mobilhandel (Wei et al., 2009, s. 282-283). 

 

Som tidigare nämnt hade inte faktorn upplevd användarvänlighet i vår studie någon påverkan på 

adoptionen av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner, skälet till detta anser vi bero på samma 

grunder som Chong (2013) och Wei et al (2009) tar upp, respondenterna i vår undersökning äger 

alla en mobiltelefon och i dagens samhälle är många familjära med mobila enheter, de ser därför 

inga svårigheter i användandet av dessa samt uppfattar inte fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner 

som svåranvända. 

 

Vidare jämför vi faktorn upplevd användbarhet som i vår studie har en signifikant påverkan på 

konsumenters adoption av fingeravtrycksläsare med tidigare forskning som vi har tagit upp i 

teorikapitlet ser vi att även denna faktor överensstämmer med deras resultat. Wei et al (2009) kom 

i sin studie fram till att upplevd användbarhet hade en signifikant påverkan på adoptionen av 

mobilhandel, det var den enskilda faktorn som påverkade adoptionen av tekniken i störst grad, 

användarna upplevde en klar användbarhet i att kunna ta emot information omgående och utföra 

transaktioner oberoende av plats och tid (Wei et al., 2009, s. 374, 382). Användarna såg alltså en 

nytta med tekniken i olika syften, i vår studie anser vi även att användarna ser en nytta av 

fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner och att denna teknik erbjuder större användbarhet än 

alternativen i olika syften. Till exempel kan användare använda sig av fingeravtrycksläsare istället 

för traditionella lösenord vid upplåsning av mobiltelefonen, betala applikationer, skydda bilder och 

meddelanden samt bekräfta transaktioner.  

 

Detta stämmer även överens med Chong’s (2013) resultat som visade att upplevd användbarhet 

hade en signifikant påverkan på adoption av mobilhandel, i denna studie var faktorn den tredje 

mest betydelsefulla för adoption av mobilhandel och Chong menade att användare endast upplever 

användbarhet i mobilhandel om dess erbjudande är mer användbara en alternativen i olika syften 

(Chong, 2013, s. 1242). I vår undersökning upplevde respondenterna en större användbarhet med 

fingeravtrycksläsare gentemot alternativen i olika syften. 

 

Om vi jämför den kompletterande faktorn variation av tjänster som i vår undersökning signifikant 

påverkade positivt till adoptionen av mobilhandel med tidigare forskning i vårt teorikapitel kan vi 

se att resultaten överensstämmer med varandra. Respondenterna vill alltså se en större variation av 

tjänster för att adoptera fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner, de vill ha attraktiva tjänster som är 

användbara och uppfyller deras behov. Vårt urval av respondenter upplever därmed att de 

nuvarande (2014) tillgängliga funktionerna såsom upplåsning av mobiltelefonen, skydda bilder och 

meddelanden, bekräfta transaktioner och betala applikationer för fingeravtrycksläsare inte är nog 

attraktiva eller uppfyller deras behov, det finns alltså inte tillräckligt med användbara tjänster för 

att en del konsumenter skall vilja adoptera fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner.  

 

Respondenterna i vår undersökning vill se fler användningsområden för fingeravtrycksläsare som 

möter dessa preferenser. Dessa resultat överensstämmer med tidigare forskning i vårt teorikapitel, 

Chong fann i sin studie att faktorn variation av tjänster signifikant påverkar positivt till adoption 

av mobilhandel, det var den fjärde viktigaste faktorn för adoption av mobilhandel (Chong, 2012, s. 

1245-1246).  
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Chong fann att konsumenter endast är villiga att adoptera mobilhandel ifall de anser att det finns 

tillräckligt med olika applikationer att använda sig av, de påverkar även positivt till adoption av 

mobilhandel om det finns en variation av tjänster som konsumenten finner användbara (Chong, 

2013, s. 1245). 

 
Figur 35. Acceptansmodellens hypoteser. 

H6. Användarbarhet kommer att ha en positiv påverkan på attityden till fingeravtrycksläsare. 

 

H8. Användarvänlighet kommer att ha en positiv påverkan på attityden till fingeravtrycksläsare. 

 

H9. Variation av tjänster kommer att ha en positiv påverkan på attityden till fingeravtrycksläsare. 

 

Sammanfattat kom vår studie fram till att endast, H7, kan förkastas. Det kan bero på att folk redan 

upplever en användarvänlighet med fingeravtrycksläsare. Fler variation av tjänster, H8, samt att 

användarbarheten, H6, lyfts fram att den har en påverkan på attityden till fingeravtrycksläsare 

positivt.  

 

6.3.3 Självbetjäningteknologier  

I vår modell har vi även använt självbetjäningsteorin. En studie som vi tidigare har nämnt i 

teorikapitlet av Shunzhong (2012, s. 1194) kom undersökningen fram till att påtvingat användande 

hade en signifikant påverkan på förtroendet, det vill säga att påtvingat användande leder till ökad 

oro samt bristande förtroende för självbetjäningsteknologin.  

Vår studie visade ingen signifikant påverkan av påtvingat användande på attityden till 

fingeravtrycksläsare. Studien visade att bristande förtroende och upplevd risk hade en signifikant 

negativ påverkan på attityden till FPS. Däremot visar vår studie om vi studerar bristande förtroende 
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och risk som beroende variabel att testmöjligheter, relativfördel, komplexitet, kompabilitet, 

påtvingat användande har en signifikant negativ påverkan på bristande förtroende och upplevd risk.  

 

Det vill säga att de som upplever bristande förtroende för teknologin hade velat testa teknologin 

innan de adopterar den. På grund av att en del upplever teknologin som komplex, samt att den 

saknar kompabilitet och relativa fördelar påverkar det attityden till fingertrycksavläsare, vilket i sin 

tur påverkar adoptionen av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner.  

 

I vår studie visade det sig alltså att påtvingat användande var positivt för att höja förtroendet för 

teknologin. Det beror på att respondenterna anser att traditionella lösenord är begränsade och de 

hade gärna velat se mer inloggningsalternativ. Vilket är även något som Shunzhong (2012, s. 199) 

kom fram till att företag bör uppmuntra med att ha fler själbetjäningsmetoder.  

 

I föregående avsnitt såg vi att bristande förtroende och upplevd risk var den tredje mest påverkande 

faktorn för attityden till FPS. Det kan vi relatera till Chong (2013, s. 1245) studie om mobil-

näthandel där han nämner att konsumenter känner större oro rörande säkerhet vid mobil-näthandel 

jämfört med näthandel, på grund av att det förstnämnda är ett nyare teknikområde. Det vi menar är 

att även fingeravtrycksläsare är ett nytt teknikområde och där av upplever konsumenten bristande 

förtroende och risk med attityden till FPS, vilket i sin tur påverkar adoption av fingeravtrycksläsare.  

 

Även Kim & Hwang (2007, ss. 756-757) upptäckte en signifikant påverkan mellan oro och 

förtroende med den upplevda användarnöjdheten. Shunzhong (2012, s. 1196) nämner att 

konsumenter med oro inför teknik har svårare att känna sig tillfredsställd vid användning av 

självbetjäningteknologier. Vilket vi även ser i vår studie, därför att de som upplever bristande 

förtroende och risker anser att teknologin är komplex och inte är tillräckligt kompatibel samt att de 

i större mån inte upplever några relativa fördelar. 

 

I studien om näthandel som Suh & Han (2013, ss. 152-153) gjorde visade det sig att förtroendet 

har en tydlig positiv påverkan på användandet av nätbutiker. Vilket även överensstämmer vår 

studie att bristande förtroende och upplevd risk påverkar attityden till FPS negativt. I vår studie 

blev bristande förtroende och upplevd risk som den tredje mest påverkande.  

 

I en annan studie av Luann & Mill (2005, ref. Chong, 2013, s. 1243) fann de att förtroende var mer 

inflytelserik än användarbarhet och användarvänlighet. Vilket inte stämmer i vår då resultatet 

indikerar på att användarbarheten och relativa fördelen. Vilket gör att vi kan anta att de två nämnda 

faktorerna har större betydelse som överväger det bristande förtroendet. 
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Figur 36. Självbetjäningsteknologiers hypoteser. 

 

H9. Påtvingat användande kommer att ha positiv påverkan på attityden till fingeravtrycksläsare. 

 

H10. Bristande förtroende och upplevd risk kommer att ha negativ påverkan på attityden till 

fingeravtrycksläsare. 

 

Vårt resultat i regressionslinjen på 95 % signifikansnivå visade att vi kan förkasta, H9. Det vill 

säga att respondenterna inte tyckte att de kände sig begränsade med traditionella lösenord. 

 

Däremot visade resultatet att, H10, hade negativ påverkan på attityden till FPS. Vi kan därmed 

besvara den hypotesen som betydande för attityden till fingeravtrycksläsare. Det vill säga att 

bristande förtroende och upplevd risk påverkar intuitionen att anamma fingeravtrycksläsare i 

mobiltelefoner.  

 

6.3.4 Motivationsmodellen 

Som en bonus till vår studie har vi även valt att kort granskat vilka faktorer som påverkar bestående 

engagemanget samt det situationsmässiga engagemanget. Med en signifikansnivå på 95 % visar 

det sig att i följande ordning påverkar; relativfördel (48 %), observation (17 %), bristande 

förtroende (16 %), variation av tjänster (9 %), användarbarhet (6 %) och kompabiliteten (4 %), 

motivationen att börja använda fingeravtrycksläsare.  

 

Det situationsmässiga engagemanget, dvs. att konsumenten väljer att ha högt intresse i 

fingeravtrycksläsare när de köper sin nya mobiltelefon.  
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Bygger på följande faktorer i ordningen; bristande förtroende (38 %), användarbarhet (23 %), 

testmöjligheter (13 %), variation av tjänster (7 %), observation (7 %), relativfördel (6 %) och 

kompabilitet (6 %). Procenten är baserad på var enskild faktors förutspådda betydelse genom en 

signifikantnivå på 95 %.  

 

Det vill säga för att få konsumenten att ha ett situationsmässigt engagemang i fingeravtrycksläsare 

nästa gång de står framför en säljare på t.ex. El-Giganten så behöver de få information om 

säkerheten och användarbarhet. De behöver få prova fingeravtrycksläsaren och se att det finns 

funktioner för den.  

 

Det beståendemässiga engagemanget, dvs. att konsumenten anser att fingeravtrycksläsare är den 

mest lämpliga lösningen istället för lösenord för dem personligen. Bygger på följande faktorer i 

ordningen; relativfördel (86 %), observation (10 %), variation av tjänster (3 %) och bristande 

förtroende (2 %). Vilket betyder för att få konsumenten att ha ett beståendemässigt engagemang i 

fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner behöver de se relativa fördelar, observera teknologin på fler 

ställen, få mer variation av funktioner och få mer information angående säkerheten.  Alltså för att 

få konsumenten att ha ett bestående engagemang – ett högt och fortsatt intresse – behöver de få i 

störst mån observera teknologins relativa fördelar.  

 
 

  



| 70 

7. SLUTSATS 

Den här delen besvarar vår problemformulering och sammanställer studien i sin helhet. Vi 

kommer ta upp lönsamma och konkurrenskraftiga åtgärder till företag. Vi kopplar vårt resultat 

tillbaka till syftet och problemformuleringen.  

 

7.1 Slutsatser 

I början av vårt arbete när vi gick igenom problembakgrunden belyste vi hur viktig innovation är 

för att företag skall kunna behålla marknadsandelar och erövra nya marknadspositioner. För att en 

innovation skall bli lönsam är det betydelsefullt att den går hem hos konsumenten. Därför är vår 

studie tänkt att ge företag en beskrivande bild av vad som påverkar konsumenten i deras val av att 

adoptera fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Det har vi undersökt och materialet vi har tagit fram 

riktar sig främst mot företag verksamma i mobiltelefontillverknings branschen samt de företag som 

tillverkar fingeravtryckssensorer. Företag i de här branscherna kan t ex marknadsföra och tillföra 

mer information kring de faktorer som påverkar adoptionen för att få fler konsumenter intresserade.  

 

I vår undersökning har vi tagit reda på vilka faktorer som påverkar konsumenten angående adoption 

av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner, faktorerna vi undersökt kommer från vår teoretiska 

referensram och den tidigare forskning vi tagit upp i det kapitlet. Genom det här har vi kommit till 

den slutsats att dessa faktorer känns mest relevanta då det kommer till att undersöka vad som 

påverkar adoptionen av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Vår undersökning kom fram till att 

det som påverkar konsumenten angående detta i störst utsträckning är den relativa fördelen, 

användbarheten, förtroendet, observation, variation av tjänster och testmöjligheter. Resultatet från 

vår studie visade alltså att konsumenten vill se de relativa fördelarna och användbarheten av den 

här teknologin. Konsumenten behöver även upptäcka att teknologin blir allt mer vanlig i vårt 

samhälle och att det finns kompabilitet till fler tjänster, det vill säga att de vill se att teknologin är 

användbar och kompatibel med Facebook, Instagram, Twitter och mobilbanken. Resultaten visade 

även att konsumenten behöver ha ett förtroende för teknologin för att denne ska adoptera 

fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Konsumenten vill också kunna prova på tekniken innan 

denne bestämmer sig för att adoptera fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. 

 

Det har visat sig i studien att om fingeravtrycksläsare skulle varit tillgängligt i urvalsgruppens 

mobiltelefoner svarade 68,39 % att de skulle använt teknologin. Blir fingeravtrycksläsare vanligare 

som en verifieringsmetod så svarade hela 79 % att de vill använda sig av teknologin. Utifrån vårt 

resultat tror vi att fler konsumenter kommer att efterfråga fingeravtrycksläsare och att använda sig 

av sitt fingeravtryck för att verifiera sig i sin mobiltelefon. Det kommer hända om teknologin blir 

kompatibel på fler ställen och att konsumenten, vilket då leder till ökad observation att det går att 

använda den på fler ställen. Vårt påstående styrks av nästa figur. 

 

Regressionsanalysen visade att relativfördel och användbarhet hade störst påverkan på användning 

av fingeravtrycksläsare. Båda faktorerna hade flera positiva korrelationer (se figur, 18). 

Korrelationsanalysen gav en indikation att de som upplever relativfördel eller användarbarhet, vill 

båda se FPS bli allt vanligare i vardagen. De upplever även att teknologin bör bli kompatibel på 

fler ställen, t ex på internetbank. Vi kan se att de som upplever fördelar med teknologin även har 

ett större förtroende för teknologin. Till skillnad från den positiva påverkan såg vi att de som 
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upplevde bristande förtroende och risk, ansåg att teknologin kan upplevas som svårhanterlig och 

att det behövs fler funktioner. De samlade negativa respondenterna anser att teknologin saknar 

relativa fördelar.  

 

Utifrån dessa nämnda faktorer, vissa mer betydelsefulla än andra, därför måste företag nå ut till 

konsumenterna för att lyckas övertyga att adoptera fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. 

 

7.2 Rekommendationer 

Med vår studie som är utförd ur ett företagsperspektiv samt som en del av vårt syfte som var att ge 

företag en beskrivande bild om vad som påverkar konsumentens adoption av fingeravtrycksläsare 

i mobiltelefoner är det endast naturligt för oss att bidra med rekommendationer till företag. Dessa 

rekommendationer kan företag ha nytta av samt använda i sin marknadsföring och utveckling av 

fingeravtrycksläsare implementerad i mobiltelefoner. 

 

Då det av vår undersökning framkom att den relativa fördelen hade störst påverkan på konsumenten 

bör företag försöka framföra det i sin marknadsföring genom att visa den relativa fördelen med 

fingeravtrycksläsare gentemot traditionella lösenord när det gäller att t ex bekräfta betalningar eller 

låsa upp mobiltelefonen i syfte att påverka konsumenten att börja använda teknologin. Företag bör 

också se till att fingeravtrycksläsaren i en mobiltelefon har en hög användbarhet, det kan uppnås 

genom att utveckla fler applikationer (äv. variation av tjänster) som är kompatibla med tekniken 

och sedan marknadsföra det för att påverka konsumenten till adoption av produkten. I Apples nya 

operativsystem IOS 8 har de meddelat att de gjort det möjligt för tredjepartsutvecklare att göra 

applikationer till fingeravtrycksläsaren (Evertsson, 2014). Vilket kommer leda till variation av 

tjänster och ökad användbarhet vilket vår studie visade att det behövs mer av de två faktorerna för 

att öka adoptionen. 

 

Då konsumenten värdesätter säkerhet och behöver ett högt förtroende för fingeravtrycksläsare i 

mobiltelefoner i syfte att adoptera den är vår rekommendation till företag att försöka förmedla det 

i sin marknadsföring, är den inte säker bör företag istället först utveckla säkerheten och sedan 

marknadsföra det. Då de flesta konsumenter värnar om sin integritet och vill ha kontroll över sina 

personuppgifter anser vi det viktigt att företag tar hänsyn till dessa etiska och samhälleliga aspekter. 

 

Observation var en annan faktor som påverkade konsumenter, det kan företag dra nytta av genom 

att synas och utveckla fingeravtrycksläsare med en högre variationer av tjänster samt en högre 

användbarhet. Då kommer troligen fler konsumenter att adopterar fingeravtrycksläsare i 

mobiltelefoner då variationen av tjänster är större och då den har en högre användbarhet så kommer 

också fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner bli allt mer vanlig och synas i större utsträckning, vilket 

i sin tur påverkar positivt till adoptionen av denna teknikprodukt. 

 

En annan rekommendation till företag är att de bör tillhandahålla rikligt med testmöjligheter för 

konsumenten att prova på fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Det kan uppnås genom att 

företagen ser till att det finns mobiltelefoner med fingeravtrycksläsare som konsumenten kan prova 

hos t ex återförsäljare av deras produkter eller håller i event där man får prova en mobiltelefon med 

fingeravtrycksläsare. 
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Ett förslag hur marknadsföringen kan ske är att utföra en kort och koncist reklam på TV eller sociala 

medier där de nämnda faktorerna lyfts fram på ett positivt sätt, det för att påverka konsumenten till 

adoption av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner genom faktorer individen anser vara 

betydelsefulla.  

 

Studien kan även vara intressant för finansbranschen, t ex som ett komplement till Mobilt-BankID 

eller en mobilbankapplikation som är användbar med fingeravtrycksläsare. En bank med en sådan 

applikation kan få uppmärksamhet av konsumenter som ser den relativa fördelen med 

fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner och uppskattar användbarheten med en sådan applikation.  

Finansbranschen bör därmed hålla koll på vart utvecklingen är på väg.  

 

Som vi nämnde tidigare i arbetet under problemformuleringen angående reguladetri är det 

betydande att den tredje spelaren åtar sig 10 % av marknadsandelarna. I nuvarande situation delar 

LG Electronics, Lenovo och Huawei på tredjeplatsen med vardera 4-5 % av marknaden. Enligt 

teorin om reguladetri kommer det förr eller senare bli uppkomma en tredje spelare som innehar 

runt 10 % av marknadsandelarna. Vi menar att det är viktigt för bolagen som agerar på 

mobilmarknaden att studera noggrant de innovationer som finns på marknaden och inte låta sig 

förbli passiva. Genom vår studie kan företag diskutera om fingeravtrycksläsare. 

 

7.3 Teoretiska bidrag 

Vår undersökning har bidragit med kunskap om vilka faktorer som påverkar konsumenters 

adoption av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Vi har alltså fyllt två gap, det första är att vi har 

undersökt en ny självbetjäningsteknologi samt att vi har undersökt en innovation med 11 st. 

faktorer (se figur, 1). Det har tidigare inte funnits studier som har granskat innovationer med det 

antalet faktorer.  

 

Vårt bidrag från denna studie bidrar därför till ämnet företagsekonomi, närmare bestämt 

konsumentbeteende. Vi har i vår studie beskrivit vad som påverkar konsumenter angående 

adoption av en specifik teknik, detta har företag som är involverade i denna teknik en teoretisk 

nytta av. Denna nytta kan bland annat användas i marknadsföringssyften av företag då de fått en 

fördjupad kunskap av vår studie. Med marknadsföringssyfte menar vi att t ex visade vår studie att 

det finns bristande förtroende för tekniken, då bör företag göra marknadsföring för att minska det 

bristande förtroendet inför teknologin.  

 

7.4 Framtida forskning 

Vi anser att det behövs framtida forskning för att skapa en större förståelse om vad som påverkar 

konsumenters adoption av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Då vår undersökning är av det 

mindre slaget hade det varit intressant att se en mer omfattande studie som tar hänsyn till fler 

demografiska- och beteendemässiga variabler såsom olika åldrar, kunskaper och attityder. 

Forskning på detta område behövs också göras med fler geografiska variabler då vi endast utfört 

vår undersökning vid Umeå universitet och dess population, därför hade det varit intressant att se 

forskning av icke studenter i olika delar av landet och även i andra delar av världen. Dessa förslagna 

studie hade sedan kunnat jämföras med vår undersökning för att på så sätt se vad som skiljer sig åt 
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och därmed få mer kunskap om vad som påverkar konsumenters adoption av fingeravtrycksläsare 

i mobiltelefoner. 

 

Ett annat förslag på framtida forskning är att undersöka mobiltelefonföretag som implementerar 

fingeravtrycksläsare i deras produkter samt utvecklare och tillverkare av fingeravtrycksläsare till 

mobiltelefoner. Detta hade man kunna göra genom en kvalitativ forskningsstrategi för att ta reda 

på vad de anser vara viktigt för konsumenters adoption av deras produkter och hur de resonerar om 

olika faktorer såsom användbarhet, säkerhet och variation av tjänster. Resultaten hade man sedan 

kunna jämföra med konsumenters åsikter för att på så sätt se samband och skillnader.  

 

Då fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner är en så pass ny teknik samt att vår studie endast ger en 

antydan till vad som påverkar konsumenters adoption av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner på 

grund av dess omfattning så finns många möjliga studier att göras utöver de vi nämnt. Vi tror även 

att fler studier kommer att göras inom en snar framtid om detta ämne på grund av dess aktualitet 

samt företags satsningar på fingeravtrycksläsare. 

 

8. Sanningskriterier 

I det här kapitlet går vi igenom olika begrepp som ska underlätta en kritisk granskning av vår 

genomförda studie. Vi ämnar att presentera tillförlitligheten och trovärdigheten i vår studie samt 

till vilken grad den är generaliserbar. Detta gör vi genom att beskriva begreppen reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet och hur de har behandlats i vår studie. 

 

8.1 Reliabilitet 

Enligt Bryman (2011, s. 49) finns det kriterier vid bedömning av samhällsvetenskapliga 

undersökningar. Två av dessa kriterier är validitet och realitet. Forskaren menar att reliabilitet 

handlar om huruvida ett resultat av en undersökning blir samma om studien görs om på nytt eller 

om det man finner ett nytt resultat pga. slumpmässiga eller tillfälliga händelser. Om en studie är 

tillförlitlig hade resultatet blivit likadant om studien gjordes igen. Skulle det finnas skillnader i 

resultatet så är istället reliabiliteten lägre. Reliabilitet definieras alltså som att studien mäter det 

resultat som den skall göra, dvs. om mätverktyget är stabilt eller inte.  

 

Vidare menar Bryman (2011, s. 49) att reliabilitet är oftast aktuellt vid kvantitativa studier. 

Forskaren nämner också att den andra kriterier replikation är väldigt likt reliabilitet. Replikation 

handlar om att en vetenskaplig studie är upprepningsbar, dvs. att andra forskare skall kunna 

reproducera resultatet. För att en studie skall bli replikationsbar krävs det att studien beskrivs med 

noggrannhet så att alla detaljer finns genom studiens genomförande. Enligt Bryman (2011, s. 161) 

är ett sätt att pröva stabiliteten och därmed reliabiliteten hos ett mått är att utföra ett test-re-test, 

detta innebär att en specifik grupp får genomgå ett test vid en tidpunkt och därefter göra samma 

test en gång till. Är det ett högt samband mellan testen så är stabiliteten god, vilket i sin tur innebär 

att respondenternas svar är tillförlitliga (Bryman, 2011, s. 161). I utformningen av vår 

enkätundersökning har vi haft som mål att enkäten ska vara lätt att förstå i syfte att minska 

missförstånd hos respondenterna samt att de ska lämna ett sanningsenligt svar. Detta kontrollerade 

vi innan enkätutdelningen genom en utförd pilotstudie som resulterade i omformuleringar av en 

del påståenden som uppfattades som otydliga och svåra att tolka. Vår enkät drabbades inte heller 
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av ett högt bortfall. Baserat på dessa argument anser vi det osannolikt att svaren på vår enkät skulle 

förändras markant om den genomförde på nytt, därför anser vi även att vår studies undersökning 

och dess påståenden har en hög reliabilitet. 

 

Bryman menar vidare att måttet Cronbach’s alfa används av de flesta forskare för att mätta den 

interna reliabiliteten eftersom måttet vanligtvis finns med i statistiska datorprogram för kvantitativa 

dataanalyser (Bryman, 2011, s. 162). Cronbach’s alfa beräknar genomsnittet av alla 

reliabilitetskoefficienter gällande slumpmässig uppdelning av frågorna i två grupper som sen 

jämförs med varandra, Cronbach’s alfa varierar mellan ett och noll, ju högre värde desto högre 

intern reliabilitet (Bryman, 2011, s. 162). I vår undersökning fick vi värdet 0,753 på Cronbach’s 

alfa, detta värde anser vi vara tillfredsställande för vår interna reliabilitet.  

 

8.2 Validitet 

Dahmström menar att en bra undersökning kännetecknas av en hög validitet, med validitet menar 

hon att forskaren helst med sina frågor mäter det denne faktiskt vill mäta (Dahmström, 2011, s. 

73). Bryman påpekar att fastän validitet och reliabilitet kan skiljas åt så är de även relaterade till 

varandra eftersom validitet förutsätter reliabilitet, detta betyder att om en mätning inte är reliabel 

så kan den inte heller vara valid (Bryman, 2011, s. 167). 

 

För att vi i vår undersökning ska ha en hög validitet har vi lagt fokus på våra påståenden, vi har 

strävat efter att dessa ska mäta det vi verkligen vill mäta. I syfte att uppnå detta har vi varit 

noggranna med att vara så tydliga som möjligt med utformningen av våra påståenden så att 

respondenterna inte har problem med att tolka och förstå påståendena på rätt sätt. Förstår 

respondenterna påståendena på rätt sätt minskar oklarheter och respondenterna kan därmed ge 

sanningsenliga svar som bidrar till det vi verkligen vill mäta och ha svar på i vår undersökning.  

 

Vi har även utfört en pilotstudie för att försäkra oss om att påståendena använda i vår undersökning 

är begripliga och relevanta för vår studies syfte. Påståendena i sin tur har vi tagit fram med hjälp 

av teorier vi ansett varit relevanta för vår studie, teorierna är även från trovärdiga källor vilket 

bidrar till att våra påståenden därmed är trovärdiga. Påståendena har vi utformat på liknande sätt 

som forskarna som använt dessa tidigare i deras studier, detta ökar trovärdigheten än mer avseende 

trovärdigheten och att påståenden är avsedda att mäta det som mätas ska. Vi tolkar den låga 

procentsatsen (13 %) av bortfall i vår undersökning som att respondenterna generellt inte har haft 

större svårigheter att förstå påståendena i den och besvara dessa.  

 

Påståendena i vår enkätundersökning är alla tillhörande faktorer vi undersökt i vår studie, alla 

faktorer består därmed av minst två påståenden och som flest åtta. Flera påståenden syftar alltså till 

att undersöka en och samma faktor som vi sedan summerat och tagit medelvärdet av, detta gjorde 

vi syfte att få fram en så sanningsenlig bild som möjligt av varje faktor. På grund av dessa åtgärder 

tagna i samband med vår undersökning anser vi att vi mät det som vi bestämde oss för- samt ville 

mäta. Därför anser vi även vår undersökning vara valid. 
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8.3 Generaliserbarhet 

Med generalisering menas i vilken utsträckning resultaten från en studie är överförbara till andra 

grupper och situationer än dem som varit berörda i den särskilda undersökningen (Bryman, 2011, 

s. 168). Vidare menar Bryman att fokus vid kvantitativa undersökningar ligger på just 

generalisering, därför läggs även vikt på att skapa ett representativt urval, detta är av stor betydelse 

för att kunna hävda att resultaten från sin undersökning är överförbara till t ex en större grupp och 

inte endast gäller för det specifika fallet (Bryman, 2011, s. 51, 168-169). Enligt Bryman är 

sannolikhetsurval en viktig metod i surveyforskningen eftersom resultaten en forskare får från ett 

slumpmässigt urval går att generalisera till hela populationen som man har tagit sitt stickprov från 

(Bryman, 2011, s. 189-190). I vår studie har vi däremot använt oss av ett icke-sannolikhetsurval, 

närmare bestämd en hybrid mellan ett bekvämlighetsurval och kvoturval, detta resulterar i att vår 

undersökning inte kan generaliseras fullt ut för hela populationen, dvs. Studenterna vid Umeå 

universitet. Detta beror på att vid ett icke-sannolikhetsurval har inte alla individer i vår valda 

population en lika stor chans att väljas ut för att delta i undersökningen och urvalet eftersom vi 

själva valt ut respondenterna.  

 

Bryman menar dock att ett kvoturval, som är en form av icke-sannolikhetsurval kan anses fungera 

lika bra som ett sannolikhetsurval, målet för ett kvoturval är att ge ett stickprov som liknar den 

valda populationen man undersöker i termer av den relativa fördelningen av individer i olika 

kategorier (Bryman, 2011, s. 194, 197). Den kategori vi använt oss av i vår undersökning är kön, 

denna kategori har vi sedan ”fyllt” upp med manliga och kvinnliga studenter vid Umeå universitet, 

antalet respondenter av varje kön är efter den procentuella fördelningen av män och kvinnor som 

studerar vid Umeå universitet. Vi anser därför att fördelningen av män och kvinnor i vår studie är 

representativt för vår målpopulation, detta ökar generaliserbarheten för våra resultat en liten bit. 

Som vi tidigare nämnt är vi dock medvetna om det faktum att dessa typer av icke-sannolikhetsurval 

vi valt att använda i vår studie påverkar generaliserbarheten negativt. I vårt urval av respondenter 

har vi dock försökt att generera ett så bra urval som möjligt, för vår studies syfte- och bidrags skull 

samt ett urval av respondenter som kan tros svara för den population vi valt att undersöka, dock 

med en låg generaliserbarhet som följd. Vi anser därför att vår studie möjligen kan vara 

generaliserbar till andra studenter vid Umeå universitet, dock inom vissa kriterier, dessa är att de 

äger en mobiltelefon, och är mellan en ålder av 20-29 år. 
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Enkätundersökning 
Företagsekonomi, Examensarbete  
Handelshögskolan vid Umeå Universitet  

Vi behöver din hjälp för att undersöka de faktorer som påverkar dig som konsument angående användning av 

fingeravtrycksläsaren i en smartphone. Fingeravtrycksläsare är en ny teknik implementerad i nya 

mobiltelefoner som iPhone 5s, HTC One Max och den nyligen släppta Samsung Galaxy S5. 

Fingeravtrycksläsaren används för att låsa upp enheten och för att bekräfta betalningar i mobila butiker som 

AppStore och inom en snar framtid Google Play store. Det går även att i 

betala via PayPal och alibaba.com.  

 

Genom att placera ditt finger på mobiltelefonens hemknapp så skannas det 

och du kan låsa upp mobilen, skydda privata bilder och meddelande samt 

betala via olika sajter.  

Om du vill ha chans att vinna ett SF-biopresentkort á 200 kr, skriv din 

emailadress nedan så kontaktar vi dig om du blir den lycklige vinnaren. 

Kön:                                        Emailadress:  

 Kvinna  Man                                        
 

Hur verifierar du dig helst när du gör bankärenden: 

 Engångslösenord    Mobilt Bankid     Bankid/E-legitimation     Säkerhetsdosa 

 

Har du tidigare använt dig av fingeravtrycksläsare:  

 Nej  Ja 

 

1. Del 1  

1a. Jag har sett datorer eller mobiltelefoner med fingeravtrycksläsare. 

 Aldrig!  Enstaka gång   Några gånger   Flera gånger   Flertal gånger! 

1b. Om fingeravtrycksläsare var tillgänglig i min mobiltelefon skulle jag använda den. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

1c. Jag gillar att prova ny teknik.  

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 
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2. Del 2 

2a. När jag behöver verifiera mig (logga in), finns endast traditionella lösenord/pinkoder som alternativ för inloggning.   

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

2b. Fingeravtryck stämmer väl med hur jag vill hantera mina lösenord, istället för att ha flera olika lösenord för att logga in på t.ex. sociala medier 

och bank.  

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

2c. Genom att använda mitt fingeravtryck ger det större kontroll över lösenord istället för att ha olika traditionella lösenord. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

2d. Fingeravtryck gör det möjligt överlag att hantera lösenord på ett effektivt sätt. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

2e. Fingeravtrycksläsare är ett bekvämt sätt att hantera inloggningar såsom logga in på Facebook och betala varor och applikationer istället för 

lösenord. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

3. Del 3 

3a. Teknologin fingeravtrycksläsare är inte tillräckligt utvecklad för att jag ska vilja använda den.  

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

3b. Fingeravtryck istället för traditionella lösenord är osäkert för att tekniken är så ny.   

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

3c. Att använda fingeravtrycksläsare i en mobiltelefon tror jag kräver tekniska kunskaper. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

3d. Att använda Fingeravtrycksläsare i en mobiltelefon tror jag kräver mental ansträngning. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 
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3e. Det är bättre att jag provar att använda fingeravtrycksläsare i en mobiltelefon innan jag börjar använda den. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

3f. Jag behöver prova en fingeravtrycksläsare i en mobiltelefon för att bli övertygad om att det är den bästa lösningen för mig istället för lösenord. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

3g. Att observera andra använda fingeravtrycksläsare är nödvändigt innan jag själv använder fingeravtrycksläsare i min mobiltelefon.  

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

4. Del 4 

4a. Genom att använda fingeravtryck, tror jag att jag kan lättare att uppnå användarmålet att: Låsa upp enheten, logga in på olika sociala medier, 

och betala transaktioner). 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

4b. Genom att använda fingeravtrycksläsare, tror/kan jag nå användarmålet snabbare att; Låsa upp enheten, logga in på olika sociala medier, och 

betala transaktioner). 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

4c. Jag finner/tror fingeravtrycksläsare användbart i min mobiltelefon. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

4d. Fingeravtryck tror jag är användbart för att göra mina bankärenden och bekräfta transaktioner. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

4e. Jag ser tydlig och begriplig användarvänlighet i att använda mitt fingeravtryck i en mobiltelefon för att ersätta traditionella lösenord och sköta 

ärenden.      

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

4f. Jag ser fingeravtrycksläsare i en mobiltelefon som lätt att förstå och använda. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

4g. När jag gör bankärenden, skulle jag vilja använda mitt fingeravtryck istället för traditionella lösenord.   

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 
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4h. Jag skulle vilja veta mer om fingeravtrycksläsare innan jag använder mig av det.  

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

4i. Jag (hade) känt/känner mig trygg att använda mitt fingeravtryck istället för lösenord när jag skall göra mina bankärenden. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

4j. Hur skulle du värdesätta fingeravtrycksläsare i din mobiltelefon.  

 Icke Önskvärd!  2  3  4  5  6  Önskvärd! 

5. Del 5 

5a. De inloggningsalternativ (bankID, E-legitimation, traditionella lösenord) som finns när jag skall logga in på hemsidor eller göra bankärenden 

överträffa mina förväntningar. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

5b. De nuvarande lösenordsalternativ (bankID, E-legitimation, traditionella lösenord) som erbjuds för att logga in på hemsidor eller göra 

bankärenden räcker för mig. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

5c. Fingeravtryck är nära min uppfattning om hur verifiering (inloggning) bör ske istället för lösenord. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

5d. Jag har tidigare undvikit fingeravtrycksläsare eftersom det är obekant för mig. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

5e. Om fingeravtrycksläsare bli mer vanligt i mobiltelefoner kommer jag att börja använda den i min mobiltelefon.  

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

5f. Jag har frihet att välja olika verifieringsmetoder (BankID, E-legitimation) för att logga in på sociala medier och bank utöver traditionella 

lösenord. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 
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6. Del 6 

6a. Jag är orolig att personlig information så som fingeravtryck inte är säkert förvarad om jag använder fingeravtrycksläsare.  

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

6b. Jag tycker traditionella lösenord är säkert.  

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

6c. Jag hade varit/är trygg att använda mitt fingeravtryck i min mobiltelefon. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

6d. Jag skulle känna mig trygg att göra mina bankärenden med hjälp av mitt fingeravtryck. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

6e. Jag tror det finns risk att något kommer att gå fel när jag använder fingeravtryck istället för lösenord. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

6f. Jag skulle bedöma fingeravtryck som den mest önskvärda lösningen för att ersätta traditionella lösenord för mig personligen. 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

6g. När jag köper min nya mobiltelefon, skulle jag ha intresse för fingeravtrycksteknologin.  

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

7. Del 7 

7a. Hur tycker du det skulle vara att använda fingeravtrycksläsare i mobiltelefonen. 

 Negativt!  2  3  4  5  6  Positivt! 

7b. Hur tycker du om idén att fingeravtryck skulle ersätta traditionella lösenord.  

 Negativt!  2  3  4  5  6  Positivt! 

7c. De nuvarande tillgängliga sätten att använda fingeravtrycksläsare är attraktivt för mig. (Låsa upp mobilen, betala transaktioner och 

applikationer, skydda bilder och meddelanden). 

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med 
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7d. Det finns många olika saker jag kan göra med fingeravtrycksläsaren som uppfyller mina behov. (Låsa upp mobilen, betala transaktioner och 

applikationer, skydda bilder och meddelanden).  

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

7e. Jag skulle vilja se fler områden i min mobiltelefon där jag har användning för fingeravtrycksläsaren än de som finns idag.   

(Låsa upp mobilen, betala transaktioner och appar, skydda bilder och meddelanden).  

 Håller inte alls med!  2  3  4  5  6  Håller helt med! 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på vår enkät. Dina åsikter är värdefulla och är högst 

uppskattade! 



Relativ fördel (Sohail & Al-Jabri, 2012, 385-386)

“FPS” is convenient way to manage “authentications”.

“FPS” allows to manage “passwords” efficiently.

“FPS” allows me to manage my “passwords” effectively.

“FPS” gives greater control over “passwords”.

Kompabilitet (Sohail & Al-Jabri, 2012, 385-386)

“FPS” fits well with the way I like to manage my “passwords”.

I like to try new technology.

I like to adopt new innovation

Komplexitet (Sohail & Al-Jabri, 2012, 385-386)

“FPS” requires a lot of mental effort.

"FPS” requires technical skills.

I believe using “FPS” can be frustrating

Upplevd Risk (Sohail & Al-Jabri, 2012, s. 385-386)

I fear that “fingerprints” get lost & end up in wrong hands.

Testmöjlighet (Sohail & Al-Jabri, 2012, s. 385-386 ; Olatokun & Ntemana, 2012, s. 196)

I want to try “FPS”.

It is better to experiment with "FPS" before adopting them.

I do not need a trial to be convinced "FPS" is the best for me.

Observation (Sohail & Al-Jabri, 2012, s. 385-386 ; Olatokun & Ntemana, 2012, s. 197)

I have seen how others use "FPS" before using them.

I observed others using "FPS" and saw the advantages of doing so.

Observing "FPS" users before using "FPS" is unnecessary.

Användbarhet (Colvin, 2012, s. 65-66 ; Meuter, 2005, s. 107)

By using “FPS”, I can better achieve goals.

By using “FPS”, I can achieve goal more quickly.

I would find “FPS” useful in my “Smartphone”.

The “FPS” is useful for doing my "banking".

Användarvänlighet (Colvin, 2012, s. 65-66 ; Meuter, 2005, s. 107)

The interaction with “FPS” is clear and understandable.

I would find “FPS” easy to use.

Learning to use the "FPS" was easy for me.

Användarintutioner (Colvin, 2012, s. 65-66 ; Meuter, 2005, s. 107)

When you have routine banking to do, how likely are you to use “FPS”?

If you have used it before, the probability that I will use “FPS” again is high.

If the “FPS” were avaible in my “smartphone” I would use it?

Using the “FPS” would be desireable or undesireable.

Kundtillfredsställelse (Colvin, 2012, s. 65-66 ; Shunzhong, 2012, s. 1198)

The “password services” offered by the “companies and websites” exceed my expectations.

The “current password-services” offered by the “companies and websites” exceed my expectations.

The technology “FPS” offered by the brands are close to my idea of “authentication”. 

Oro (Shunzhong, 2012, s. 1198)

I have avoided “FPS” technology because it is unfamiliar to me

Påtvingat användande (Shunzhong, 2012, s. 1198)

When I need “authenticate”, only “password” are avaible.

I have less freedom to choose “different authentication methods”.
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Bristande förtroende & upplevd risk (Meuter, 2005, s. 107 ; Shunzhong, 2012, s. 1198)

In my opinoion “FPS” is very reliable.

I feel secure conducting my “banking business” using the ”FPS”.

There is little danger that anything will go wrong when I use the “FPS”.

Motivationsmodellen (Dholakia, 2000, s. 1360)

Because of my personality, I would rate “FPS” as most desirable solution to me personally.

When purchasing my new mobile phone, I would have a high level of interest in the “FPS”-technology.

Variation av tjänster (Chong, 2012, s. 42)

The current available ”authentication services” are attractive to me. 

There are many “FPS-services” that meet my needs.

Attitydfrågor (Meuter, 2005, s. 107)

How good or bad do you feel about using “FPS”.

How pleasant or unpleasant is it to use the “FPS”.

How much would you say that you like or dislike using “FPS”.
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