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Sammanfattning 

Den mobila plånboken gör det möjligt att kunna utföra betalningar med hjälp av sin smarttelefon i 

butiker och har funnits tillgänglig i både Sverige och andra länder runt om i världen under en längre 

tid. Trots detta visar studier på att denna teknik inte har blivit accepterad av konsumenterna vilket även 

gör att butiker är motvilliga att investera i denna typ av teknik. Syftet med undersökningen som har 

genomförts i denna rapport är att delvis undersöka hur utbrett användningen av mobila plånböcker är 

bland studenter på Högskolan i Skövde, det huvudsakliga syftet är dock att identifiera de faktorer som 

påverkar konsumenternas acceptans och avsikt att använda mobila plånböcker. Att skaffa en förståelse 

till hur och varför en individ väljer att acceptera en ny teknik anses vara en av de viktigaste 

forskningsaspekterna inom informationssystem. Arbetet baseras på en undersökningsmodell som 

främst härstammar från UTAUT2 och där analysen av data utfördes med PLS-SEM. Resultatet från 

denna undersökning kan komma att hjälpa de parter och organisationer som är delaktiga i 

tillhandahållningen av tjänsten mobila plånböcker att identifiera vilka faktorer konsumenter anser vara 

viktigast för att påbörja användningen av mobila plånböcker och vad som leder till fortsatt 

användning. Resultatet av undersökningen visar bland annat på att upplevt värde och förväntad 

prestanda har störst effekt på avsikten att använda mobila plånböcker. 

Nyckelord: Mobilplånbok, Theory of Acceptance and Use of Technology 2, Partial Least Square 

Structural Equation Modeling, enkätundersökning.
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1 Inledning 
Under 1950-talet var mobiltelefonen endast avsedd att agera som en bärbar kommunikationsenhet och 

kunde bara utföra enkla samtal. Introduktionen av smarttelefonen gav upphov till ett nytt sätt att se och 

använda mobiltelefonen tack vare en mängd olika applikationer som erbjöd användare möjligheten att 

bland annat lyssna på musik, titta på film, surfa på internet och koppla upp sig mot sociala medier, 

redorbit (odat.).  

En relativt ny teknik som har börjat att få fotfäste bland användare av smarttelefoner är den mobila 

plånboken. En mobilplånbok är en digital version av en plånbok som bland annat möjliggör 

betalningar via en smarttelefon i en fysisk butik. En mobilplånbok har också möjligheten till att lagra 

känslig information som exempelvis ID-handlingar, PIN-koder och information kring 

betalningskonton, allt detta kan även krypteras för ökad säkerhet DongHee Shin (2009). 

Syftet med detta arbete är att identifiera de faktorer som påverkar konsumenternas acceptans och 

användning av mobila plånböcker. Att skaffa en förståelse till hur och varför en individ väljer att 

acceptera en ny teknik anses vara en av de viktigaste forskningsaspekterna inom informationssystem 

(Venkatesh et al. 2012; Schauppa, et al. 2010). 

För att en teknik ska uppnå sitt syfte, exempelvis förenkla användningen av en tjänst och på så vis öka 

produktiviteten, måste tekniken först bli accepterad av individen som har till avsikt att använda den. 

Flera modeller som har till syfte att mäta nivån av acceptans bland anställa i en organisatorisk miljö 

har utvecklats, en av dessa är technology acceptance model (TAM). TAM är en modell som har 

används som grund för många andra modeller och är främst uppbyggd runt två olika variabler; 

upplevd användbarhet (eng. perceived usefulness) och upplevd användarvänlighet (eng. perceived 

ease of use). Davis et al. (1989) förklarar dessa variabler genom att skriva: 

”Perceived usefulness (U) is defined as the prospective user’s subjective probability 

that using a specific application system will increase his or her job performance – 

Perceived ease of use (EOU) refers to the degree to which the prospective user expects 

the target system to be free of effort” (Davis et al. 1989, s. 985). 

En mobilplånbok kan - om stöd finns - ta hjälp av molnlagring för att lagra personlig data som sedan 

kan kommas åt oavsett vart en person befinner sig geografiskt. En tjänst som utnyttjar detta är 

PayPal’s version av en mobilplånbok, som tekniskt sett ses som en virtuell plattform (Cooper, J. 2012, 

2013). 

Användningen av mobila plånböcker har haft en långsam start bland konsumenter i både Amerika och 

Europa, detta har främst berott på oron kring brist på säkerhet och integritet. I Japan har denna teknik 

redan blivit accepterad av många och Donald et al. (2012) skriver att det nästan finns 15 miljoner 

människor som aktivt använder sig av en mobilplånbok för att utföra betalningar av varor eller 

tjänster. Författarna skriver också enligt en enkätundersökning som genomförts av Japan Internet 

Commission, använde 23 % av 900 deltagande sin telefon som en mobilplånbok. 

Detta examensarbete är baserat på en enkätundersökning som genomförts på Högskolan i Skövde (HS) 

för att kartlägga hur stor användningen av mobila plånböcker är samt hur accepterad denna teknik är 

bland studenter. 
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Denna rapport är indelat i nio kapitel. I kapitel två ges en kort överblick på vad en mobilplånbok är, 

detta kapitel går även kortfattat igenom olika acceptansmodeller och avslutas med en sammanfattning 

av tidigare arbeten. Kapitel tre går igenom syftet med arbetet, frågeställningar, mål samt risker och 

validering. Kapitel fyra diskuterar de metoder som användes för undersökningen. Kapitel fem går 

igenom frågekonstruktionen samt en djupare förklaring till hur analyseringsmetoderna går till. I 

kapitel sex presenteras resultatet av undersökningen vilket analyseras i kapitel sju. I kapitel åtta 

diskuteras resultatet av undersökningen och analysen. Detta kapitel går även igenom begränsningar, 

framtida arbeten samt bidrag. Slutligen presenteras slutsatserna i kapitel nio. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel börjar med att diskutera begreppet kring vad en mobilplånbok är och i vilka sammanhang 

dem kan användas i. Kapitlet avslutas med att gå igenom tidigare forskning och resultatet från dessa 

studier.  

2.1 Definition av mobilplånbok 
Per definition är en mobilplånbok är en digital version av en fysisk plånbok som delvis kan användas 

för att utföra en betalning i en vanlig affär. Cooper (2012) skriver i sin artikel att en mobilplånbok är 

ett alternativ för att kunna lagra all den information som typiskt hittas i en fysisk plånbok, detta kan 

exempelvis vara kreditkort, ID-kort och kuponger i ett digitalt format och som enkelt är tillgängligt via 

en smarttelefon. En rapport från The banker (2013) definierar mobilplånboken genom att skriva “A 

mobile wallet is simply a secure way of paying for things via mobile. It may involve money moving 

from your bank account, card account or maybe some form of virtual account.”  

Mobilbetalning har funnits i många år och är något som är nu mera accepterat bland konsumenter. 

Mobilplånbok är däremot ett relativt nytt koncept som härstammar från mobilbetalning Dong-Hee 

Shin (2009).  

En mobilplånbok kan bland annat använda Near Field Communication (NFC) teknik för att kunna 

utföra en säker transaktion via en terminal. Exempel på tjänster som använder detta är Google Wallet 

och SEQR (Cooper 2009; seqr odat.).  

NFC är en teknologi som gör det möjligt för två enheter att kommunicera genom att bara vara i 

närheten av varandra. Coskun et.al (2013) skriver även att en stor fördel med NFC är att tekniken 

försäkrar säker förvaring av privat information, detta inkluderar känslig information som exempelvis 

kortnumret som annars är synligt på ett Visa eller MasterCard. NFC enheter kan operera i tre olika 

lägen; läs/skriv, peer-till-peer och kortemuleringsläge (eng. card emulation mode) Pei-Lee The et al. 

(2013). 

Från en organisatorisk synvinkel medför mobila plånböcker ett par fördelar som kan anses vara 

attraktiva. Den första är att transaktionsavgifterna kan minska med upp till 50 % jämfört med en 

traditionell kortbetalning genom att gå runt mellanhänder - exempel stora kortföretag (Visa, 

Mastercard etc.) - och på så vis kringgå deras avgifter. Mobila plånböcker medför även en minskning 

av kortbedrägerier (då inga kort finns tillhands). 

Olika mobilplånboksföretag erbjuder olika funktioner. SEQR erbjuder bland annat tjänsten att kunna 

samla alla kvitton digitalt på mobilen, kunna ta del av erbjudanden från olika varumärken, betala och 

förlänga parkering och även kunna koppla sin mobilaplånbok till olika kundklubbar. Detta eliminerar 

behovet att använda olika betalkort eller medlemskort för olika handlare och samlar allt på en plats. 

SEQR stödjer betalningar med hjälp av QR-koder och via NFC. I skrivande stund finns SEQR 

tillgängligt hos mer än 4000 handlare och är Sveriges mest använda mobila plånbok (seqr odat.). 

Andra iterationer av mobila plånböcker som är tillgängliga i Sverige är; WyWallet, PayPass 

Mastercard, Payair och Swish, Svd (2012). Swish är en väldigt populär mobilplånbok som möjliggör 

betalningar mellan privatpersoner, företag, föreningar och organisationer. I dagsläget har 2 656 960 

anslutit sig till tjänsten, Getswish (2015). Swish erbjuder emellertid inte alternativet att kunna betala 

för tjänster eller varor i fysiska butiker. Under tidigare år fanns även alternativet Bart tillgängligt som 

tillhandahölls av Swedbank men avvecklades under våren 2014 på grund av ett svagt intresse bland 

konsumenter, computersweden (2014). 
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2.2 Modellförklaring 
Inom IT-forskning har den största fokusen legat på att försöka identifiera hur och varför en individ 

väljer att anta en ny teknik. För att kunna mäta denna sort av acceptans har ett flertal olika modeller 

framställts. I denna rapport analyseras några av dessa modeller för att försöka identifiera vilken som 

passar in och kan användas som utgångspunkt för undersökningen som ska genomföras i denna 

rapport. En av dessa modeller är TAM. TAM är en modell som i grunden härstammar från Theory 

Reasoned Action (TRA) som introducerades på mitten av 70-talet Davis et al. (1989). TAM är en 

modell som introducerades 1986 och som var speciellt utvecklad för att förstå och mäta 

användaracceptans bland nya informationssystem.  

TAM2 är en modell som bygger vidare på TAM. Utöver det som TAM erbjuder skriver författarna 

Venkatesh och Davis (2000) att TAM2 även inkluderar ett flertal andra variabler som mer djupgående 

går in på potentiellt viktiga faktorer som kan spela roll vid acceptans av nya informationssystem. I Maj 

2008 publicerades en artikel av Venkatesh och Bala (2008) där författarna föreslår en teoretisk 

utbyggnad på TAM2, d.v.s. TAM3. Här kombinerar författarna egenskaperna av TAM2 som 

diskuteras i Venkatesh och Davis (2000) med de förslagsvis avgörande faktorerna som mäter upplevd 

användarvänlighet. 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) är ytterligare en modell som används 

för att mäta acceptans och föreslogs och utformades av Venkatesh et al. (2003). Författarna 

teoretiserar om att fyra nyckelkonstruktioner spelar en betydande roll för användaracceptans och deras 

beteende gentemot en ny teknologi. UTAUT är en modell som tillämpar variabler från åtta olika 

välkända och väl använda acceptansmodeller; Motivational Model (MM), Theory of Reasoned Action 

(TRA), The Technology Acceptance Model (TAM), Social Cognitive Theory (SCT), Model of PC 

Utilization (MPTU), the Innovation Diffusion Theory (IDT) och Theory of Planned Behaviour (TPB). 

UTAUT2 är en modell som förklarades och framställdes av Venkatesh et al. (2012). UTAUT2 är en 

modell som härleder från UTAUT-modellen. I deras artikel presenterar författarna vilka ytterligare 

faktorer som identifierades och som ansågs vara relevanta för att skräddarsy en modell som är speciellt 

framtagen för att undersöka acceptans inom konsumentbruk. 

Författarna Steel och König (2006) utformade modellen Temporal Motivational Theory (TMT) för att 

kunna förklara förståelsen kring det mänskliga beteendet med fokus på de grundläggande 

egenskaperna från; Pico ekonomi (eng. picoeconomic), förväntansteori (eng. expectancy theory), 

kumulativ prospektteori (eng. cumulative prospect theory) och behovsteori (eng. need theory). 

Modellen baseras på fyra variabler vars syfte är att förklara motivationen till att utföra en handling. 

I delsektion 4.1 diskuteras modellerna mer djupgående och en kort förklaring ges för varje variabel, 

här argumenteras också varför den valda modellen används. 

2.3 Relaterad forskning 
I en studie som genomfördes av Dong-Hee (2009) undersökte författaren hur accepterad den mobila 

plånboken är bland dess användare. Här tar författaren hjälp av UTAUT-modellen för att skapa sig en 

uppfattning av användarnas beteende jämt emot tekniken. Studien baserades på en enkätundersökning 

som publicerades i augusti 2008 och resulterade i 296 deltagare. Resultatet av denna undersökning 

visade bland annat på att säkerhet var den högst värdesatta faktorn bland användarna (Dong-Hee, 

Shin., 2009). Amoroso och Magnier-Watanabe (2012) har i sitt arbete konstruerat en modell som kan 

användas för att specifikt mäta nivån av acceptans bland användare av mobila plånböcker. I denna 

modell tar författarna hänsyn till 11 olika variabler som har tagits fram med hjälp av deras studie som 
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har genomförts i Japan. Författarna drog slutsatsen att deras modell bör fungera som ett ramverk för 

att undersöka likartade marknader. I en rapport skriven av Cooper (2013) diskuteras bland annat 

utbudet av mobila plånböcker men även andra liknande teknologier som finns tillgängliga. Författaren 

diskuterar att det längre inte bara handlar om vilket företag som kan locka till sig mest kunder för att 

använda deras betalnings kort (exempel Visa, MasterCard och American Express) nu handlar även 

slaget om vilken mobilplånbok som får störst andel på marknaden. I en studie som genomförts på 

Ryerson Universitet i Toronto USA, undersöker författaren Shawn (2014) nivån av acceptans bland 

studenter kring mobila plånböcker, studien fokuserar delvis på hur de medverkande ser på 

användningsområden och upplevd användarvänlighet. Författaren tar hjälp av TAM-modellen för att 

dra sina slutsatser och studerar variabler såsom upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet. 

Studien visade bland annat på att upplevd användbarhet är en påverkande nyckelfaktor bland 

användare.  

Författarna Grimberg E & Karlsson M (2013) utförde en undersökning under hösten 2013 där dem 

undersöker vad som påverkar en konsument att vilja använda en digital plånbok. Här tar författarna 

hjälp av en adoptionsmodell som presenteras av Rogers (1995) och argumenterar att andra modeller, 

som exempelvis TAM inte passar in då denna är utvecklat för att fungera i en organisatorisk miljö. 

Rogers (1995) modell är uppbyggd utefter fem steg som har till uppgift att försöka förklara hur och 

varför en konsument väljer att adoptera en ny teknik. Författarna använder sig av Enalyzer (ESS) och 

SPSS för att försöka identifiera samband mellan den data som dem samlat in via sin 

enkätundersökning. Författarna utförde inte sin undersökning på någon specifik urvalsgrupp utan 

enkäten skickades ut på de sociala medierna Facebook och Twitter. Resultatet av deras undersökning 

visade bland annat på att säkerhet var en viktig faktor bland deras medverkande. 

  



6 

 

3 Problemformulering 
I detta kapitel beskrivs syftet med arbetet samt vilka resultat som förväntas uppnås. Kapitlet börjar 

med att gå igenom syftet med undersökningen och frågeställningen, sedan presenteras statistiken över 

kortbetalningar inom Sverige, statistik över användningen av smarttelefoner samt motivering till valet 

av acceptansmodell. 

3.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utföra en kvantitativ enkätundersökning med frågeställningar kring 

deltagarnas användning och acceptans kring mobila plånböcker. Frågekonstruktionen för 

enkätundersökningen kommer främst att vara utvecklat utefter Venkatesh et al (2012) och Shawn 

(2014). Modeller som TAM och UTAUT har hjälpt till att få en mer omfattande förståelse kring 

användaracceptans kring olika typer av teknologier. 

3.2 Frågeställning 
Denna delsektion kommer att gå igenom frågeställningen kring ämnet mobila plånböcker och vad som 

ska undersökas, följande frågeställningar för denna rapport är: 

1. Hur utbredd är användningen av mobila plånböcker bland studenter på Högskolan i Skövde? 

 

2. Hur accepterad är denna teknik- exempelvis kring frågor som upplevd användbarhet och 

upplevd användarvänlighet - bland studenter på Högskolan i Skövde? 

 

3. Har kön eller ålder någon påverkan på interaktionen mellan förklarande variabler och avsikt 

att använda? Och är det någon skillnad mellan kön och olika åldersgrupper? 

 

Första frågan har till uppgift att identifiera hur omfattande användningen av mobila plånböcker är 

bland studenter på HS medan andra frågan går djupare in på hur de medverkande ser på 

mobilplånboken som teknik och hur den accepteras. Tredje frågan försöker besvara ifall synen på 

mobila plånböcker skiljer sig mellan kön och olika åldersgrupper. 

3.3 Motivering 
Resultatet från denna undersökning kan komma att hjälpa de parter och organisationer som är 

delaktiga i tillhandahållningen av tjänsten mobila plånböcker att identifiera vilka faktorer konsumenter 

anser vara viktigast för att påbörja användningen av mobila plånböcker och vad som leder till fortsatt 

användning. 

3.3.1 Kortbetalning inom Sverige 

Sveriges riksbank rapporterade 2013 att antalet kortbetalningar hade niofaldigats mellan år 1998-2011, 

detta uppmätts till att gå från 213 miljoner till 1956 miljoner kronor. Studien visar även på att folk blir 

allt mer villig att betala mindre transaktioner med kort, d.v.s. köp som uppgår till ett mindre värde. 

Kortbetalning blir ett allt mer populärare alternativ till betalning istället för kontanter och 9 av 10 hade 

uppgett i intervjuundersökningen som genomfördes av riksbanken att de tyckte betalning med kort var 

smidigt och enkelt (Sveriges riksbank 2013). 

Med en fortsatt ökning av kortbetalningar som Sveriges riksbank (2013) rapporterar existerar det en 

potentiellt stor marknad för användning av mobila plånböcker som ett alternativ till vanlig 

kortbetalning, emellertid kan övergången till mobila plånböcker bara ske ifall konsumenter ser denna 

teknik som användbar. 
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3.3.2 Användning av smarttelefoner 

Ett flertal undersökningar pekar på att majoriteten av personer som använder sig av smarttelefoner 

tillhör den yngre generationen. En av dessa studier har genomförts av Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited (2014). I denna studie inkluderades en enkätundersökning som genomfördes mellan maj-juni 

2013 där de frågade över 23,000 medverkande från tio olika länder hur deras användning av 

smarttelefoner såg ut. Här svarade 80 % av personer i åldersgruppen 18-24 år och 79 % i 

åldersgruppen 25-34 år att de använder en smarttelefon. Detta kan jämföras med åldersgruppen 55-64 

och 65+ som svarade 43 % respektive 34 % att de använder sig av en smarttelefon. En studie som 

utförts av Pew Research Center (2013) i Amerika visar på att användningen av smarttelefoner har ökat 

med cirka 10 % varje år mellan 2011-2013. I en enkätundersökning fick 2,252 deltagare svara på ifall 

de äger en smarttelefon. Här framgick det att 79 % i åldersgruppen 18-24 och 81 % i åldersgruppen 

25-34 ägde en smarttelefon. I en liknande studie som utförts av Pew Research Center (2014) ett år 

senare vart 1,006 deltagare tillfrågade. Här svarade 83 % i åldersgruppen 18-29, 74 % i åldersgruppen 

30-49, 49 % i åldersgruppen 50-64 och 19 % i åldersgruppen 65+ att de äger en smarttelefon. Detta 

visar på att användning av smarttelefoner ökar med ett par procent varje år, främst för den yngre 

generationen. 

Emarketer (2013) undersöker i en rapport användning av smarttelefoner utefter generation. Här 

rapporteras det att enligt Forrest Research äger 64 % i åldersgruppen 18-23 och 72 % i åldersgruppen 

24-32 en smarttelefon. Detta kan jämföras med att bara 28 % av personer i åldersgruppen 57-67 

respektive 16 % av personer i åldersgruppen 68-88 är ägare av en smarttelefon. 

Pei-Lee Teh et al. (2013) visar på att den yngre generationen är mer anpassad till att använda 

smarttelefoner och att dem utgör den största delen av smarttelefonanvändare. Författarna skriver ”It is 

interesting to surface the striking differences in technology usage decision between youth and adult.” 

(Pei-Lee Teh et al., 2013, s.496), författarna skriver att det kan bero på att den yngre generationen är 

mer benägen att använda sig av ny tekniker då dem var introducerad till dessa i tidig ålder. 

3.4 Mål och förväntade resultat 
Målet med arbetet och undersökningen är att identifiera hur utbredd användningen av mobila 

plånböcker är bland studenter i Högskolan i Skövde och samt identifiera vilka faktorer som spelar in 

för att konsumenter ska fortsätta använda sig av denna tjänst.  

Med denna studie hoppas jag kunna identifiera vilka nyckelfaktorer som har störst påverkan när det 

kommer till användning av mobilplånbok bland studenter i Högskolan i Skövde, d.v.s. vilka aspekter 

anses ha störst betydelse men också även få en allmän uppfattning på hur studenter ställer sig till 

denna teknologi, positivt eller negativt. När det kommer till informationsteknologi förväntar jag - som 

så många andra studier visar som hanterar tekniker som behandlar känslig information- att säkerhet 

kommer värderas högt bland deltagarna. Med studien hoppas jag också kunna identifiera vilka faktorer 

som har betydelse för fortsatt användning av denna tjänst. Med. Jag hoppas även kunna kartlägga 

utbud och efterfrågan kring betalning med mobilplånbok. Här tror jag att utbudet kommer att vara 

större än efterfrågan, detta är baserat på de få observationer som jag gjort i butiker. 

3.4.1 Delmål 

I denna delsektion presenteras de delmål som existerar för detta arbete, och kommer att användas som 

en riktlinje under arbetets gång: 
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1. Det första delmålet går ut på att utveckla frågeformuläret för enkätundersökningen utefter 

UTAUT2-modellen, detta är särskilt viktigt då arbetet grundar sig på resultatet av denna 

undersökning. 

2. Det andra delmålet blir att granska och utvärdera möjliga validitetshot som existerar mot 

undersökningen som beskrivs av Wohlin et al. (2012) och anpassa metoden efter detta. 

3. Det tredje delmålet blir att verkställa enkätundersökningen. Här har jag för avsikt att kontakta 

programansvariga för att kunna skicka ut enkätundersökningen via mejl. 

4. Det fjärde delmålet blir att analysera resultaten av undersökningen med hjälp av PLS-SEM. 

5. Det femte och sista delmålet kommer gå ut på att tolka resultatet av undersökningen samt 

analysen från PLS-SEM, bl.a. utifrån de validitetshot som identifierades. 

 

3.5 Avgränsningar 
Detta arbete fokuserar på betalning med mobilplånbok i fysiska butiker och ska inte förväxlas med 

mobilbetalningar där en person betalar för digitala varor som exempelvis musik, bilder eller spel m.fl. 

via tjänster såsom App Store (Apple enheter) eller Play Butik (Android enheter).  

En ytterligare avgränsning med arbetet är att inte undersöka de tekniska aspekterna kring 

mobilplånboken (exempelvis säkerhet och prestanda), här ligger istället fokusen på att mäta acceptans 

och användning av den mobila plånboken bland en grupp som har en hög användningsstatistik av 

smarttelefoner. Undersökningen kommer att vara begränsad till studenter i HS. 
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4 Metod 
För att kunna uppnå de mål och delmål som satts för denna studie har ett par metoder används. Först 

diskuteras de modeller som togs upp i delsektion 2.2 mer djupgående. Vidare diskuteras valet av att 

använda kvantitativ undersökning, motivering till urval och hur frågekonstruktionerna för enkäten var 

uppbyggd. 

4.1 Modeller 
Det primära målet med TAM är att inte bara förutse acceptans men också kunna förklara varför saker 

är som det är, detta hjälper att identifiera problem bland informationssystem och hur dessa ska lösas. 

TAM grundar sig på två variabler: upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet, Dahlberg 

och Öörni (2003). 

Chuttur (2009) skriver att en av den största begränsningen av TAM modellen är att självrapporterad 

användardata används för att mäta systemanvändning istället för faktisk användardata. Detta gör att 

mätningar som görs på användningen av riktiga system kan ses som opålitliga. Fortsatt skriver 

författaren att enligt en enkätundersökning som genomfördes av 125 anställda på en statlig myndighet 

i USA visar på att variablerna upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet kanske inte 

räcker till för att mäta externa faktorer som spelar in på hur systemanvändning upplevs, utan faktorer 

som tekniska erfarenheter, utbildning och ålder kan ha relevant betydelse.  

Som tidigare nämnts i sektion 2.2 inkluderar TAM2 ett antal fler variabler, dessa variabler är i sin tur 

indelat i två grupper. Den första gruppen av variabler baseras på sociala element som kan påverka en 

persons upplevelse, här ingår variablerna subjektivnorm (eng. subjective norm), frivillighet (eng. 

voluntariness) och bild (eng. image). Den andra gruppen baseras på instrumentala kognitiva 

processer, här ingår variablerna jobb relevans (eng. job Relevance), utskriftskvalitet (eng. output 

Quality), resultatbevis (eng. result demonstrability) och upplevd användarvänlighet. 

TAM3 inkluderar ett par viktiga variabler som har till avsikt att mäta användarvänlighet. Dessa 

faktorer, eller determinanter som författaren diskuterar är följande; teknisksjälveffektivitet (eng. 

computer Self-efficacy), uppfattning av extern styrning (eng. perception of External Control), 

datorångest (eng. computer Anxiety), dator lekfullhet (eng. computer Playfulness), upplevd 

njutning (eng. perceived Enjoyment) och objektiv användbarhet (eng. objective Usability).  

UTAUT är en modell som grundar sig på fyra nyckelvariabler, dessa är förväntad prestanda (eng. 

performance expectancy), förväntad ansträngning (eng. effort expectancy), social påverkan (eng. 

social influence), och underlättande förhållanden (eng. facilitating conditions). Det finns ytterligare 

fyra konstruktioner (individuella skillnadsvariabler) som används för att mäta effekten av de fyra 

nyckelvariablerna, nämligen; Kön, Ålder, Erfarenhet och användningsfrivillighet (eng. voluntariness 

of Use).  

Den första nyckelvariabeln, förväntad prestanda, är definierad efter hur en individ upplever att en 

teknik kan hjälpa han eller hon att öka sin arbetsförmåga. Venkatesh et al. (2003) skriver att denna 

variabel kan liknas med variabeln upplevd användbarhet från TAM-modellen. Förväntad 

ansträngning - som är den andra nyckelvariabeln - definieras som en variabel som mäter hur lätt ett 

system upplevs att användas av en individ. Denna variabel är definierad med samma koncept som 

variabeln upplevd användarvänlighet som beskrivs i TAM-modellen. Den tredje nyckelvariabeln 

social påverkan har liknande egenskaper som subjektivnorm, som är en variabel som finns definierad i 

TAM2-modellen. Denna variabel tar sociala faktorer i hänsyn och beskrivs som följande ”… an 

individual perceives that important others believe he or she should use the new system” (Venkatesh et 
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al., 2003, s. 451). Den fjärde och sista nyckelvariabeln - underlättande förhållanden – definierar 

författarna genom att skriva ”Facilitating conditions are defined as the degree to which an individual 

believes that an organizational and technical infrastructure exists to support use of the system” 

(Venkatesh et al. 2003, s. 453). 

De fyra nyckelvariablerna som bildar UTAUT-modellen anpassas av författarna Venkatesh et al. 

(2012) för att kunna passa in i undersökningar som fokuserar på vanliga konsumenter, och därmed 

bilda UTAUT2-modellen (se figur 1). Här beskrivs förväntad prestanda som en variabel som mäter 

till vilken grad en ny teknologi gynnar en konsument att utföra en viss aktivitet. Variabeln förväntad 

ansträngning definieras som till hur stor grad användare anser hur användarvänlig en teknik är. Social 

påverkan är beskriven som hur stor omfattning en konsument använder en given teknik utefter vad en 

närstående (exempel familjemedlemmar eller vänner) tycker. Den sista nyckelvariabeln - 

underlättande förhållanden - definieras utefter hur mycket hjälpmedel och stöd som en konsument 

upplever att det finns för att hjälpa till att använda och förstå en given teknik.  

De individuella skillnadsvariablerna som UTAUT använder finns även inkluderat här, dock exkluderar 

författarna användningsfrivillighet och förklarar detta genom att skriva ”consumers have no 

organizational mandate and thus, most consumers behaviors are completely voluntary, resulting in no 

variance on the voluntariness construct. Thus, we drop voluntariness as a relevant construct from the 

model.” (Venkatesh et al., 2012, s. 159). Utöver det som UTAUT erbjuder bygger författarna viadre på 

modellen genom att inkludera tre nya variabler; upplevt nöje (eng. hedonic motivation), prisvärde 

(eng. price value) och vana (eng. habit). 

Upplevt nöje är en variabel som beskriver njutningen och nöjet som en individ får av att använda en 

teknik. Författarna har studerat flera studier som pekar på att detta är ett viktigt område, och som även 

kan ha stor betydelse för om en individ accepterar och använder en given teknik.  

Som Venkatesh et al. (2012) beskriver det så finns det en stor skillnad mellan konsumenter och en 

organisatorisk miljö när det kommer till användningen av nya tekniker. Oftast måste en konsument 

betala för att använda sig av en ny teknik, vilket en anställd inte behöver göra då det inkluderas i deras 

arbetsuppgift att använda en ny teknik eller system. Av denna anledning anser författarna att prisvärde 

av en teknik har en viktig betydelse för om en konsument kommer att använda en teknik eller inte. 

Detta motiverade valet till att inkludera den nya variabeln prisvärde i UTAUT2. 

Vana är en variabel som författarna definierar som i vilken utsträckning en individ tenderar att utföra 

ett specifikt beteende automatiskt. Författarna förklarar vad vana betyder i detta sammanhang genom 

att ge följande exempel ”For instance, in a specific period of time, say 3 month, different individuals 

can form different levels of habit depending on their use of a target technology” (Venkatesh et al. 

2012, s. 161). 
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Figur 1: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2). 

Det finns många olika alternativ till modeller som kan användas för att mäta acceptans bland individer 

som har till avsikt att använda sig av en ny teknik. TAM är en modell som håller det enkelt och är 

baserat på två huvudvariabler (upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet), detta kan ses 

som både en fördel eller en nackdel beroende på vilken typ av studie som ska genomföras. TAM ger 

en snabb överblick men ger inte en lika djupgående förklaring som andra modeller kan erbjuda. 

TAM2 och TAM3 är modeller som tar hjälp av fler variabler för att kunna förklara acceptans, det 

största problemet med dessa modeller är att de är utvecklade för att mäta på acceptans bland individer 

som arbetar med informationssystem i en organisatorisk miljö och är inte optimala att använda när 

acceptans bland vanliga konsumenter ska studeras utan att behöva ta bort, lägga till och modifiera 

konstruktioner. Detta gäller även för UTAUT-modellen som har en del liknelser till TAM2.  

Författarna Steel och König (2006) som utformade TMT modellen har försökt identifiera vilka 

variabler som kan förklara en individs motivation till att utföra en specifik uppgift, Timothy (2008) 

förklarar detta genom att bl.a. skriva "Dr. Steel clearly identifies a number of important variables that 

are strongly related to procrastination such as: self-efficacy, need for achievement, proneness to 

boredom, distractibility, impulsiveness, self-control and organization". 

Modellen är uppbyggd utefter fyra variabler vars syfte är att förklara motivationen för att utföra en 

viss handling, dessa är; Variabel E (Expectancy) syftar till förväntan att en handling kommer att 
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lyckas, fortsättningsvis syftar V (value) till belöningen som är förknippad med att en aktivitet 

(handling) har genomförts. I (impulsiveness) hänvisar till en individs känslighet mot fördröjning. D 

(delay) hänvisar till hur länge en individ måste vänta (fördröjning) på att få ta emot den förväntade 

belöningen. Exempelvis, ju längre fram en utbetalning av en belöning är för en given handling, ju 

mindre motiverad är en individ att utföra den handlingen (Timothy 2008; Steel odat.). Dessa variabler 

ingår i en ekvation för att förklara motivation och kan ses i figur 2. 

 
Figur 2: Temporal Motivation Theory (TMT) ekvation. 

Det är en svag gräns mellan motivation som TMT försöker mäta och acceptans som bl.a. UTAUT 

försöker fastställa. Steel (odat.) förklarar innebörden av motivation genom att skriva “Motivation 

indicates the drive or preference for a course of action” medan Venkatesh et al. (2012) förklarar det 

huvudsakliga syftet med UTAUT genom att skriva “UTAUT has distilled the critical factors and 

contingencies related to the prediction of behavioral intention to use a technology…” (Venkatesh et al. 

2012, s. 157). Då arbetet i denna rapport syftar på att mäta acceptans av en teknologi (mobila 

plånböcker) valdes modellen UTAUT2 – som är specifikt utformad för detta syfte – att användas. Då 

liknande arbeten (Amoroso och Magnier-Watanabe 2012; Shawn 2014) har använt sig av samma typ 

av variabler som UTAUT2, så finns det också resultat som detta arbete kan jämföra emot. Dessa 

studier spekulerar även i att det kan krävas ett flertal olika variabler för att kunna mäta motivationen 

till att använda en given teknik, ett exempel är författarna Amoroso och Magnier-Watanabe (2012) 

som specifikt utvecklade en modell med 11 variabler för att mäta acceptans kring just mobila 

plånböcker.  

UTAUT2 tar emellertid inte specifikt hänsyn till värdet av att utföra handling, detta ledde till valet att 

adoptera in variabeln upplevd värde (eng. perceived value) för att mäta ifall de fördelarna (d.v.s. en 

individs personliga utdelning av vinst) en mobilplånbok erbjuder kan motivera fortsatt användning, 

här beskriver författarna denna variabel som ”Perceived value is defined as the trade-off between what 

customers receive, such as quality, benefits, and utilities, and what they sacrifice, such as price, 

opportunity cost, transaction cost, time, and efforts”( Amoroso och Magnier-Watanabe 2012, s. 101) 

medan V (value) som används i TMT modellen beskrivs av författarna ” values are based on outcomes 

that are defined as losses and gains in reference to some status quo or baseline”( Steel och König 

2006, s. 894) fotsättningsvis diskuterar Steel och König (2006) att V (value) beskrivs som hur mycket 

ett förväntat resultat eller utfall värderas och att förluster oftast väger tyngre än vinster. En del 

liknelser kan hittas mellan dessa variabler där bl.a. båda författarna kommer överens om är att värde 

innefattar de vinster och fördelar en användare kan erhålla kontra vad en användare måste uppoffra är 

en viktig aspekt.  

4.1.1 Undersökningsmodell 

Undersökningsmodellen som har valts att användas för detta arbete grundar sig i UTAUT2 som är 

både utvecklad och beprövad av Venkatesh et al. (2012) för att mäta acceptans av nya tekniker bland 

vanliga konsumenter. Modellen har emellertid blivit något modifierad för att passa in mera för 

undersökningen som genomförts i denna rapport. Modellen kan ses i figur 3, notera här att 

fetmarkerade variabler och relationer är de som är adopterade från andra modeller in till UTAUT2. 

Variabeln Prisvärde som härstammar från UTAUT2-modellen har blivit exkluderad för att den inte 
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ansågs vara väsentlig, då mobila plånböcker ger intrycket av att det är en teknik som inte medför några 

direkta kostnader för en konsument att införskaffa. Här har istället prisvärde ersätts med variabeln 

upplevd värde som författarna Amoroso och Magnier-Watanabe (2012) sammanställt från ett flertal 

andra artiklar. Upplevd värde är en variabel som definieras som den kompromiss en konsument 

erhåller genom att använda tekniken, vilket kan exempelvis vara mer kvalitet och mer fördelar jämfört 

med vad konsumenten måste uppoffra, exempelvis tiden det tar att lära sig använda tekniken och 

eventuella kostnader. Denna variabel konstruerades med följande påståenden; ”En mobilplånbok 

förser tillräckligt med fördelar över andra alternativ för att motivera användning” och ”De fördelar 

en mobilplånbok erbjuder värderar jag högt”, denna frågeställning vill besvara ifall den personliga 

vinsten som en individ erhåller (genom att använda mobila plånböcker) är tillräcklig för att motivera 

fortsatt användning. Upplevt värde ska enligt deras studier ha en påverkan på avsikt att använda. 

Förtroende (eng. trust) är en variabel som är adopterad från Shawn (2014) och Amoroso och 

Magnier-Watanabe (2012). Rollen som variabeln förtroende har i detta sammanhang har en stark 

koppling till upplevd säkerhet och integritet bland konsumenter som har för avsikt att använda sig av 

en given teknik och påverkar direkt avsikten att använda, attityd och upplevd användbarhet. 

Fortsättningsvis skriver Shawn (2014) att konsumenter måste ha förtroende i att en transaktion utförs 

på rätt sätt och att ingen data kommer att bli utlämnad till en tredje part. Dahlberg et al. (2003) utförde 

kvalitativa undersökningar i form av intervjuer för att undersöka vikten av förtroende bland personer 

som använder sig av mobila betalningar, där författarna skrev ” The importance of security and trust 

was clearly established when interviewees discussed mobile payment solutions. All groups assessed 

security risks as one limitation for the use of mobile payment solutions” (Dahlberg et al. 2003, s. 6). 

Av dessa anledningar valdes förtroende som variabel att inkluderas. De förklarande variablerba som 

utformar undersökningsmodellen ska kunna hjälpa till att bestämma hur väl modellen passar in för den 

typ av data som mäts, utefter en procentenhet. Jämfört med UTAUT demonstrerar Venkatesh et al. 

(2012) att med hjälp av UTAUT2’s uppsättning av variabler kan detta värde höjas. Vilken betydelse 

detta värde har diskuteras mer djupgående i delsektion 5.2.2. 

Potentiellt viktiga aspekt som UTAUT2 (eller liknande modeller och arbeten som studerats i denna 

rapport) inte tar hänsyn till är det irrationella beteendet hos individer, fördröjning (D) och 

belöningsaspekten. Det irrationella beteendet eller beslutsfattandet beskrivs som ”Beslutsfattarna vet 

ofta inte vad de vill, undersöker få alternativ och dess konsekvenser, samt har svårt att jämföra 

preferenser och konsekvenser” (Strand och Thurn 2005, s. 16) Studier har visat på att vi som mäniskor 

inte är rationella när det kommer till att fatta beslut – som tidigare trott – istället påverkas våra beslut 

av flera olika faktorer såsom våra egna känslor, sociala faktorer och i vilken typ av situation vi 

befinner oss i, Psykologifabriken (2013).  

Skillnaden mellan värde och belöning är det att det kan finnas ett värde att utföra en handling men det 

behöver specifikt inte finnas en belöning associerad till den handlingen. Ett exempel är att det finns ett 

värde i att underhålla sin bil så att den fungerar korrekt (vilket kan medföra i att din bil går igenom den 

årliga besiktningen utan anmärkningar, minskar chansen att bli stoppad av polisen för en trasig 

baklykta etc.)  

Huruvida det irrationella beteendet, fördröjning (D) och belöningsaspekten påverkar avsikt att använda 

går inte att spekulera i. Detta är heller inte något som diskuteras av författarna Venkatesh et al. (2012), 

Amoroso och Magnier-Watanabe (2012) och Shawn (2014) som arbetet grundar sig på. Istället kan 

detta vara något som kan behöva studeras mer djupgående i framtida arbeten som utförs på en högre 

nivå av individer som förslagsvis studerar inom detta ämne. På grund av typen av arbete (C-uppsats) 

behövdes arbetet delas in och prioriteras (allt kunde inte tänkas på och alla typer av aspekter och 

variabler kunde inte inkluderas). 
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Figur 3: Undersökningsmodell för acceptans av mobila plånböcker. 

4.2 Kvantitativ undersökning 
Wohlin et al. (2012) skriver att en kvantitativ undersökning kan ses som en ögonblicksbild över hur 

statusen för en given situation ser ut för tillfälligt och har till uppgift att ge en tydligare helhetsbild, 

vilket är ett av målen med detta arbete. 

4.2.1 Urval 

Valet att utföra en kvantitativ enkätundersökning på studenter vid HS beror på tre olika faktorer; den 

första av dessa är bekvämlighet, enkäten kan skickas ut via studentmejlen vilket skulle kunna innebära 

att en stor mängd deltagare kan kontaktas. Den andra faktorn – som går hand i hand med den första – 
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är graden av framgång. Då enkäten kan komma att bli tillgänglig för i stort sett alla studenter till följd 

av att det skickas ut på mejl gör att sannolikheten att fler medverkar, jämförelsevis om enkäten skulle 

delas ut fysiskt någonstans på HS. Den tredje och mest betydande faktorn är att utefter studierna 

(Deloitte Touche Tohmatsu Limited 2014; Pew Research Center 2013; Pew Research Center 2014; 

Emarketer 2013; Pei-Lee Teh et al., 2013) som diskuteras i delsektion 3.3.2 har valet gjorts att utföra 

enkätundersökningen på personer i åldrarna mellan 18-35 år, då denna generation av allt att döma 

håller högst ägandeskap av smarttelefoner och är mer benägen att använda sig av dem. Enligt 

information som tillhandahålls av uhr (2015) var 14,058 (73 %) av totalt 19,256 studenter som gick i 

HS hösten 2014, 24 år eller yngre. 4092 (21.36 %) studenter var i åldrarna mellan 25-34 och 1206 

(6.26 %) studenter var 35 år eller äldre, vilket medför att HS utgör en optimal plats att utföra denna 

typ av undersökning på.  

4.2.2 Etik 

Enkäten var designad för att ta hänsyn till de fyra huvudsakliga forskningsetiska ställningstaganden; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som vetenskapsrådet 

(2002) föreslår att författare ska ta i bejakelse när en undersökning utförs. Informationskravet innebär 

att de medverkande är informerade om vad syftet med enkäten är. Samtyckeskravet innebär att de 

medverkande går med på sin medverkan i undersökningen. Detta krav har olika betydelser beroende 

på vilken typ av undersökning som genomförs och är mer viktig att följa ifall privat och etisk 

information kring de medverkande behandlas. Detta är inte fallet för denna undersökning och i stället 

följs riktlinjen ” Förutsatt att utförlig information medföljer enkätformuläret [...]kan det individuella 

samtycket anses ha lämnats när enkäten returneras ifylld” (vetenskapsrådet 2002, s. 9). 

Konfidentialitetskravet går ut på att personliga uppgifter om de medverkande inte ska kunna bli 

tillgängliga för utomstående. Nyttjandekravet har till avsikt att försäkra att uppgifter som är insamlade 

från undersökningen får endast användas till de ändamål som är fastställd i enkäten. 

4.3 Analysmetod 
Informationen som samlas in kommer att analyseras med hjälp av analysmetoden Partial Least Square 

Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Målet med att använda PLS-SEM i detta arbete är att 

kunna förklara relationer/korrelationer mellan en bestämd (eng. dependent) variabel Y och en 

uppsättning av förklarande (eng. predicator) variabler (hänvisas även till oberoende variabler) som 

representeras av X. (Statsoft odat; Abdi och Williams 2013). Variablerna definieras även som 

konstruktioner. I sin enkelhet vill Y kunna förklaras med hjälp av X, eller:  

Samband X  Y 

Där Y i detta fall är Avsikt att använda och X representeras av variablerna; förväntad prestanda, 

förväntad ansträngning, social påverkan, underlättande förhållanden, upplevt nöje, upplevd värde, 

vana och förtroende (se figur 2). Varje fråga representeras med hjälp av en konstruktion (förklarande 

variabel) och varje påstående inom den frågan utgörs av en indikator i modellen. Ett exempel; i figur 4 

så utgör hela frågan, d.v.s. Förväntad prestanda en konstruktion och påståenden inom frågan, 

exempelvis ”Att använda en mobilplånbok skulle vara praktiskt” utgör en indikator som i sin tur 

representeras av ett numeriskt värde utefter likertskalan ett till sju. Dessa värden används i PLS-SEM 

algoritmen för att hitta samband mellan förklarande och bestämda variabler samt korrelationen mellan 

olika förklarande variabler. För detta arbete fungerar ålder och kön som individuella skillnadsvariabler 

eller modererande effekter (eng. moderating effects). Dessa modererande effekter kan hjälpa till att ta 

reda på ifall ålder eller kön har någon påverkan på relationen mellan de förklarande och bestämda 

variablerna. För de individuella skillnadsvariablerna kön och ålder utgör; män = 1, kvinnor = 2 och för 
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åldersgrupperna gäller; gruppen 15-19 år = 1, 20-24 år = 2, 25-29 år = 3, 30-35 år = 4 och slutligen 

35+ år = 5. 

PLS är en analysmetod som utvecklades av Herman Wold under 1960-talet och har används inom ett 

flertal olika ämnesområden som ekonomi, psykologi och kemi m.fl. och är den främsta modellen att 

använda inom kemometri (eng. chemometrics) (Statsoft odat.; Tobias, R. D. 1995). PLS är ett verktyg 

som har används av liknande studier i samma område (Shawn 2014; Venkatesh et al. 2012). 

4.4 Risker och validitet 
Denna sektion går igenom de potentiella risker och validitetshot som finns mot detta arbete, enligt 

målet som fastställdes i delmål två. Fokusen kommer att ligga på de fyra validitetskategorierna som 

Wohlin et al. (2012) beskriver, nämligen; slutsatsvaliditet (eng. conclusion validity), intern validitet 

(eng. internal validity), konstruktionsvaliditet (eng. construct validity) och extern validitet (eng. 

external Validity). Dessa validitetskategorier kommer användas som en riktlinje för att försöka 

identifiera möjliga hot mot undersökning. Wohlin et al. (2012) uppger emellertid att alla hot inte är 

applicerbara till alla experiment/undersökningar. 

Den första validitetskategorin som Wohlin et al. (2012) diskuterar är slutsatsvaliditet. I denna kategori 

diskuteras potentiella hot som kan komma att påverka förmågan att dra rätt slutsats av de resultat ett 

experiment framställer. Det första hot inom denna kategori är låg statistisk effekt (eng. low statistical 

power), d.v.s. ifall effekten av ett värde är lågt kan felaktiga slutsatser dras, då effekten som uppmäts 

inte är representativ för populationen som undersöks. För att minimera detta hot används programmet 

smartPLS för att analyserar den data som samlats in från undersökningen för att kalkylera t-statistiken 

(eng. t-statistics) och ett p-värde (eng. p(probability)-value) för varje mätning för att se hur 

signifikant varje effekt är, detta diskuteras mer djupgående i delsektion 5.2.1.  

Nästa hot inom denna kategori som är applicerbar för undersökningen är fishing och felmarginal (eng, 

fishing and the error rate). Ett exempel på detta kan bland annat vara att en forskare letar efter ett 

specifikt resultat, detta i sin tur kan leda till att fel slutsats kan dras av ett experiment. Genom att 

använda en undersökningsmodell som främst härstammar från UTAUT2 och m.fl. samt att analysen 

görs med hjälp av smartPLS minskar det risken för att resultatet påverkas av den mänskliga faktorn.  

Ett annat exempel på hot mot slutsatsvaliditet kan bl.a. vara en dålig formulerad frågeställning, detta 

hot tillhör tillförlitlighet av åtgärder (eng. reliability of measures). Detta hot kan resultera i att en 

medverkande missuppfattar frågor, detta riskerar att fel slutsats kan dras från experimentet. För att 

minska chansen att detta ska inträffa har frågorna för enkäten blivit adopterade och utformad efter 

liknande undersökningar som genomförts med framgång av Shawn., (2014), Venkatesh et al., (2008) 

och Venkatesh et al., (2012). Detta anses vara en av de största hotet mot undersökningen som 

genomförs i denna rapport, då arbetet i hög grad är beroende av resultatet från frågorna i 

enkätundersökningen. Det är därför viktigt att frågorna är utformade och tolkas på det sättet att om 

experimentet skulle utföras mer än en gång bör resultatet bli desamma. 

Ett hot som är applicerbart för undersökningen men inte kan hanteras är tillförlitlighet av 

genomförandet (eng. reliability of treatment implementation). Detta hot förklaras genom att 

resultatet av en undersökning kan skiljas åt beroende på när undersökningen genomförs och vem som 

utför det. Detta leder till att resultatet kan komma att skiljas åt beroende på när undersökningen utförs, 

exempelvis så genomfördes denna enkätundersökning på studenter under en period då många andra 

enkätundersökningar genomfördes p.g.a. examensperiod. Användningen av mobila plånböcker kan 
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också komma att minska eller öka vilket i sin tur påverkar resultatet ifall samma undersökning skulle 

utföras någon gång i framtiden. 

Wohlin et al., (2012) delar in intern validitet i tre kategorier; hot mot en grupp (eng. single group 

threats), hot mot flera grupper (eng. multiple group threats) och sociala hot (eng. social threats). 

Hot mot flera grupper samt sociala hot kommer inte att diskuteras i denna rapport, av den anledning att 

undersökningen som utförts inte har används sig av flera grupper eller kontrollgrupper.  

Hot mot en grupp är det hot som existerar mot ett experiment som riktar in sig på att fokusera på en 

specifik grupp. Detta är ett hot som är närvarande för undersökningen då den fokuserar på studenter i 

HS som kan ses som en grupp. Det första hot som är applicerbart inom denna kategori är mognad 

(eng. maturation). Detta hot beskrivs som att de medverkande i exempelvis en undersökning blir 

trötta eller uttråkade ju längre undersökningen pågår. Här finns risken att enkäten är för lång vilket kan 

medföra att en medverkande väljer att inte slutföra undersökningen, detta försökte undvikas genom att 

bl.a. hålla enkäten relativt kort men även inkludera chansen att vinna ett pris som en uppmuntran att 

färdigställa enkäten. Faktorer som är viktiga att tänka på är att de instrument (Wohlin et al, (2012) 

placerar detta hot under instrumentering (eng. Instrumentation)) som används för att utföra ett 

experiment är korrekt utformade, då en dålig design kan påverka resultatet av en undersökning 

negativt. Ett exempel på detta kan vara att systemet för datainsamling ska vara korrekt utformat, d.v.s. 

själva enkätundersökningen ska vara lätt att följa och ska inte medföra några problem för deltagarna. 

 Wohlin et al. (2012) diskuterar om att urvalet av de personer som ska medverka i ett 

experiment/undersökning kommer att påverka resultatet, och kategoriserar detta som ett uttagningshot 

(eng. selection). Detta är relevant för undersökningen som genomförts i denna rapport då urvalet av 

medverkande tillhör en grupp som har en hög täckningsgrad av smarttelefonanvändare och resultatet 

skulle skilja sig något med om undersökningen istället genomfördes på den generella befolkningen. 

Syftet med arbetet är dock att undersöka studenter på HS, d.v.s. hotet är närvarande, men är inte 

betydande för detta arbete. 

Inom validitetskategorin - konstruktionsvaliditet – är otillräcklig proportional förklaring av 

konstruktioner (eng. inadequate preoperational explication of constructs) det första hotet som 

författarna diskuterar. Detta hot förklaras som att metoden/teorin inte är tillräckligt definierat i arbetet 

vilket även leder till att experimentet är svårt att förstå. Detta hot minimeras genom att försöka 

definiera val av metod grundligt och även ge en tillräcklig förklaring till modellen som används och 

valet av analysmetod samt dess syfte och hur dessa fungerar. 

Nästa hot som diskuteras inom konstruktionsvaliditet är en-driftspåverkan (eng. mono-operation 

bias) nämner författarna att ett experiment som förlitar sig på en självständig variabel kan leda till 

under-representation och inte visar upp den hela bilden av teorin som arbetet baseras på. För att 

minimera detta hot har undersökningsmodellen använt sig av en majoritet av variabler som 

härstammar från tidigare arbeten, dessa variabler har validerats och beprövats av ett flertal olika 

studier (Amoroso och Magnier-Watanabe 2012; Shawn 2014; Venkatesh et al. 2003; Venkatesh et al. 

2012). Eftersom modellen som valts att användas har blivit modifierad och nya konstruktioner har 

blivit tillagda kommer modellen att testas för att försöka fastställa diskriminerande validitet (eng. 

discriminant validity) och konvergerande validitet (eng. convergent validity) efter de riktlinjer som 

bland annat ges av Statwiki.kolobreations (2014). Detta kommer att diskuteras mer i delsektion 5.2.  

Ytterligare ett hot som är applicerbart för detta arbete är en-metodspåverkan (eng. mono-method 

bias) d.v.s. om ett arbete bara grundar sig på en typ av mätverktyg eller observation kan resultatet av 

ett experiment vara missvisande. Detta överensstämmer med detta arbete då bara en typ av 
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undersökning (kvantitativ) genomföras och som kommer analyseras med en typ av metod (PLS-SEM). 

Detta är ett hot som måste ta till hänsyn till innan ett experiment påbörjas. P.g.a. bristande kunskaper 

inom dessa ämnen anses det inte vara realistiskt att använda flera typer av undersökningsmetoder eller 

analyseringsmetoder då det förmodligen skulle ta en avsevärd mängd tid att både förstå och lära sig 

använda dem. 

Det sista hotet som är applicerbart för detta arbete inom konstruktionsvaliditet är förvillande 

konstruktioner och nivåer av konstruktioner (eng. confounding constructs and levels of constructs). 

Det är väldigt svårt att veta ifall modellen som använts inkluderar alla relevanta variabler som ska 

mätas, detta kan kräva att flera studier görs med samma modell så att resultat kan jämföras. Men i och 

med att de metoder som används baseras på existerande modeller och teorier minskas riskerna för 

detta hot. 

Den sista validitetskategorin som Wohlin et al. (2012) diskuterar är extern validitet. Inom denna 

kategori är det första applicerbara hotet för undersökningen samverkan mellan inställning och 

behandling (eng. Interaction of setting and treatment). Detta hot förklaras som att experimentet inte 

använder sig av de standardiserade verktygen som bör användas för den typ av experiment som utförs. 

För detta arbete var problemet att veta vilken modell som ska användas och hur analyseringen av 

kvantitativ data skulle gå till. Genom att studera hur liknande tidigare studier har gjort (använt bl.a. 

PLS för analys och UTAUT2 för mätning av vanliga konsumenter etc.) kan detta hot minimeras. För 

en sammanställning av alla hot som diskuteras av Wohlin et al. (2012) se appendix C. 

Wohlin et al. (2012) tar upp ett par viktiga faktorer som bör hållas i åtanke om en enkätundersökning 

ska utföras framgångsrikt. Här diskuterar författarna exempelvis om att ett av målen med en 

enkätundersökning är att få en så bredd uppfattning av ämnet med hjälp av så lite variabler som 

möjligt. Författarna fortsätter att förklara att detta även hjälper till med att förenkla analysarbetet. 

Wohlin poängterar också att frågeformuleringen för enkätundersökningen bör hållas relativt kortfattad 

så att de medverkande inte uppfattar undersökningen som långdragen och tråkig (hotet mognad), vilket 

kan påverka resultatet negativt. Författaren skriver att det finns tre generella riktlinjer att följa för att 

utforma en enkätundersökning, dessa är; beskrivande (eng. descriptive), förklarande (eng. 

explanatory) och utforskande (eng. explorative) enkätundersökning. Det är viktigt att kunna 

identifiera vilken typ av undersökning som ska genomföras utefter dessa tre riktlinjer.  
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5 Genomförande 

5.1 Frågekonstruktion 

Frågorna (påståenden inkluderat) för enkäten är inspirerad och utformad efter tidigare studier som 

genomförts av Shawn., (2014), Venkatesh et al., (2008) och Venkatesh et al., (2012), vilket som var 

satt som delmål ett. Enkäten bestod av totalt 12 frågor varav åtta av dessa representerar en förklarande 

variabel (Variablerna 1-8 i undersökningsmodellen, se figur 3) och en fråga representerade en bestämd 

variabel, d.v.s. Avsikt att använda. Varje fråga består av flera påståenden som de deltagande har till 

uppgift att ge en rang utifrån en likertskala mellan ett till sju, där ett har betydelsen - ”Håller inte alls 

med” och sju - ”Håller starkt med”. Dessa påståenden har till avsikt att representera en faktor 

(variabel) i sin helhet. Ett exempel av denna frågekonstruktion kan ses i figur 4 där de medverkande 

presenteras med fyra påståenden som ska representera prestanda, dessa är praktiskhet, snabbhet, 

effektivitet och bekvämlighet. Denna typ av konstruktion gäller för alla frågor (se appendix A för alla 

frågekonstruktioner). Om dessa frågekonstruktioner täcker in i modellen är svårt att utvisa, emellertid 

var dem inte konstruerade från grunden i detta arbete utan adopterad från tidigare studier där 

författarna själva använde sig utav kontrollgrupper för att kontrollera och testa frågorna. 

Figur 4: Frågekonstruktion – förväntad prestanda. 

Den första frågan som skulle besvaras av de medverkande var en fråga kring deras kön och ålder, 

denna följs sedan av en fråga som var konstruerad att besvara hur stor användningen av mobila 

plånböcker såg ut hos de medverkande, med frågeställningen ” Hur ofta använder du din smarttelefon 

för att utföra betalningar av varor och/eller tjänster i en fysisk butik”, denna fråga hade följande sex 

svarsalternativ att välja mellan; Var inte medveten att betalningsmetoden fanns, Är medveten - men 

använder inte, varje vecka, varje månad och Årligen. Efter denna fråga fick de medverkande besvara 

de nio frågorna som representerade de förklarande variablerna samt den bestämda variabeln. Den sista 

frågan ville besvara av vilken anledning en medverkande inte använder sig av en mobilplånbok och 

var bara tillgänglig för de som svarade; är medveten, men använder inte som alternativ på fråga två. 

Denna fråga var frivillig att besvara och hade följande svarsalternativ; Inte tillräckligt med butiker som 

erbjuder alternativet, verkar inte tillräckligt säkert, verkar för krångligt, ser inga fördelar med det och 

ett fält med valfritt svar. På grund av ett konstruktionsfel i enkäten och feltolkning av information så 

representerades faktiskt användning (fråga 2) inte av några påståenden vilket resulterar i att variabeln 

inte kan mätas i PLS-SEM. Valet har därför gjorts att exkluderas mätningen av faktiskt användning 

(eng. use behavior) som det i början var tänkt och istället fokuserar på att mäta avsikt att använda 
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samt korrelationen mellan de förklarande variablerna inklusive de två skillnadsvariablerna ålder och 

kön. 

Innan enkäten kunde nå ut till studenterna kontaktades 33 olika programansvariga på HS som ombads 

vidarebefordra mejlet angående enkätundersökningen till studenterna för deras respektive program. 

Detta gjordes för att undvika massutskick av mejl och istället låta dem skickas ut via rätta kanaler. 

Detta gör att kraven för delmål tre har uppnåtts. Som en uppmuntran att delta i enkätundersökningen 

fick deltagarna frivilligt medverka i en utlottning där chansen fanns att vinna en 8 tums surfplatta. 

5.2 Dataanalys 
Resultatet av undersökningen analyserades med hjälp av programmet smartPLS (version 3.0) som har 

används och citerats i mer än 2,500 akademiska publikationer och är den ledande mjukvaruverktyget 

för PLS-SEM Ringle et al. (2014). Om inget annat anges mäts all data utefter en skala från -1.00 till + 

1.00. För att klargöra; förklarande variabler (1-8 i figur 2) är de variabler som används för att förklara 

en bestämd variabel (avsikt att använda). Dessa variabler hänvisas även som konstruktioner eller 

faktorer. Den information som används för att mäta dessa variabler är indelat i så kallade indikatorer 

och har ett värde mellan ett till sju. Variablerna består av två eller flera indikatorer beroende på hur 

många påståenden en fråga hade. 

5.2.1 Undersökande faktoranalys 

Vid användning av en modell - främst nya och obeprövade - är det viktigt att kunna validera dessa för 

att vara säker på att modellen är rätt konstruerad och förser med korrekt och relevanta resultat. Detta 

görs med hjälp av konvergerande validitet, diskriminerande validitet och tillförlitlighet. Inom 

faktoranalys hänvisas ofta konstruktioner som faktorer. Om konvergerande validitet och 

diskriminerande validitet inte kan etableras så kan mätningen av data samt de slutsatser som framställs 

vara felaktiga. Undersökningsmodellen som används i detta arbete är som tidigare nämnt (se 

delsektion 4.1.1) konstruerad främst utefter UTAUT2-modellen med ett par egenskaper som 

adopterats från andra studier och deras modeller. Dessa studier har i sina arbeten själva validerat sina 

modeller och konstruktioner. Men på grund av att undersökningsmodellen i detta arbete introducerar 

nya relationer och korrelationer mellan konstruktioner anses det finnas ett behov av att utföra 

ytterligare tester för att försäkra om fortsatt validitet. 

För att uppnå konvergerande validitet måste mätningarna för indikatorer inom en ensam faktor vara 

högt korrelerade med varandra, socialresearchmethods (2006). Detta bestäms utefter 

faktorladdningarna, d.v.s. det värdet kopplingen har mellan indikatorer och dess faktor (konstruktion), 

det maximala värdet denna koppling kan ha är 1.0. De generella riktlinjerna för mätningen av 

korrelation är att ju mindre svarsexemplar du har ju högre faktorladdning krävs det. 

Enkätundersökningen för detta arbete gav 312 svarsexemplar att arbeta med (se kapitel 6 för mer 

information), enligt riktlinjerna som följs från Statwiki.kolobreations (2014) bör en faktorladdning 

mellan 0.30 – 0.35 som minimum att eftersökas. Emellertid så är det lämpligast att få en 

faktorladdning runt 0.500, eller optimalt en faktorladdning högre än 0.700. Ett annat kriterium för 

konvergerande validitet är att kolla efter Average Variance Extracted (AVE). ”An AVE value of at 

least 0.5 indicates sufficient convergent validity, meaning that a latent variable is able to explain more 

than half of the variance of its indicators on average” (Henseler et al. 2009, s. 299). 

Diskriminerade validitet menas med att kunna fastställa att indikatorer är tillräckligt distinkta och 

relaterar starkare till sin egen faktor än vad dem gör mot andra faktorer inom modellen. Det finns tre 

huvudsakliga metoder för att bedöma diskriminerande validitet; Fornell-Larcker Criterion, cross-

loadings och Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT). Jag har valt att gå efter Henseler et al. (2014) 
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rekommendationer att använda HTMT istället för Fornell-Larcker Criterion och cross-loadings då 

författarna menar på att dessa metoder är ineffektiva. I sitt arbete skrev författarna “the Fornell-

Larcker criterion and the assessment of cross-loadings—have an unacceptably low sensitivity, which 

means that they are largely unable to detect a lack of discriminant validity” (Henseler et al. 2014, s. 

128). Fortsättningsvis diskuterar författarna vidare kring de olika rekommenderande gränsvärdena för 

mätningen av HTMT. Det konservativa kriteriet för att etablera diskriminerande validitet är 0.85 

medan det mer liberala kriteriet är 0.90. Ringle et al. (2014) rekommenderar att använda 0.90 som ett 

gränsvärde när diskriminerande validitet försöks att etableras inom PLS. För att klargöra; om HTMT 

värdet är under 0.90 har diskriminerade validitet blivit etablerat mellan två reflektiva konstruktioner. 

 Endast HTMTinference kan användas för att kalkylera diskriminerande validitet mellan alla 

konstruktioner i modellen. Här följs riktlinjerna som angivits av Henseler et al. (2014) där ett 

konfidensintervallsvärde under 1 antyder på uppnådd diskriminerande validitet mellan alla 

konstruktioner. 

Då det är viktigt att kunna validera en modell är det minst lika viktigt att även utvärdera modellens 

tillförlitlighet (eng. reliability). Detta görs genom att studera modellens interna strukturella 

tillförlitlighet (eng. internal consistency reliability) med hjälp av två huvudsakliga metoder; 

Cronbach’s alpha och Composite Reliability (CR). Även AVE kan hjälpa till att mäta tillförlitlighet, 

vilket är samma metod som används när konvergerande validitet försöker fastställas, även här gäller 

riktlinjerna på ett värde över 0.5 (Henseler et al. 2009; Esposito Vinzi et al. 2010).  

Att uppnå tillförlitlighet betyder att en uppsättning av indikatorer inom en konstruktion är konsekventa 

i vad dem har för uppgift att mäta. När tillförlitlighet studeras - oavsett vilken metod som används - är 

många författare (Henseler et al. 2009; Esposito Vinzi et al. 2010; Statwiki.kolobreations 2014) 

överens om att värdet bör överskrida 0.7 och ett mer strikt värde att sikta på ett värde över 0.8. Ett 

värde under 0.6 tyder på bristande tillförlitlighet. 

5.2.2 Analysering av relationer med PLS-SEM 

Efter att validering av en modell är slutförd ska modellen testas för att framställa ett kopplingsvärde 

(eng. path coefficent), f-square (f 2), r-square (r2)-värden och signifikansvärden. Samma värde 

kommer att användas tillsammans med de modererande effekterna (ålder, kön) för att se ifall 

effekterna mellan åldersgrupper och kön har någon påverkan på avsikt att använda. 

För att mäta hur stor effekt en variabel (d.v.s. en kontruktion) har på en annan variabel studeras 

kopplingsvärdet mellan variablerna. Detta värde bör uppgå till 0.20 eller högre för att demonstrera sin 

betydelse. Kopplingsvärdet har enligt statwiki.kolobreations (2014) bara en statistisk betydelse ”But a 

path coefficient of 0.048 is not practically significant, only statistically significant. In cases like these, 

the best thing to do is to calculate an f-squared to demonstrate the actual strength of the effect”. För att 

mäta den faktiska betydelsen kalkyleras och analyseras därför också f 2 värdet. Ett högre värde krävs 

oftast i samband med ett lågt antal användbar data (tupler) Wong (2013). Det finns emellertid en 

riktlinje att följa för att tolka f 2 värden (Venkatesh et al. 2012; statwiki.kolobreations 2014), dessa 

hittas i tabell 1. 

0 0.02 0.15 0.35

Ingen effekt Liten effekt Medelmåttlig effekt Stor effekt
 

Tabell 1: Riktlinjer för f 2 värden.  
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R2 eller determinationskoefficienten (eng. coefficient of determination) som den även kallas är ett 

värde som representerar hur mycket av variationen som kan förklaras av en statistikmodell. R2 hjälper 

till att bestämma hur väl modellen passar in för den typ av data som mäts. R2 har alltid ett värde 

mellan 0 till 100 % och mäts i enheter 0.0 till 1.0. Exempel, har vi ett värde på 0.0 så betyder det att 

även om vi vet vad X (X = förklarande variabler) är kan vi inte förklara Y (Y = bestämd variabel), 

men ett r2 värde på 1.0 betyder att om vi vet X kan vi förutse Y perfekt (Hedgefund-index odat; 

Graphpad odat; Minitab 2013). Ett värde på 0.19 anses vara svagt, 0.33 medelmåttligt och ett värde på 

0.67 eller högre anses vara starkt Henseler et al. (2003). 

Test av signifikans är nödvändigt då det huvudsakliga syftet med kvantitativa undersökningar är att 

kunna generalisera resultaten. En låg svarsfrekvens från en urvalsgrupp kan innebära att svaren från en 

undersökning inte är representativa för hela målgruppen som studien har till syfte att undersöka, 

edelegationen (odat.). För att mäta signifikans av konstruktioner inom statistiska sammanhang 

studeras p-värdet (eng. p-value). Inom PLS-SEM beräknas ett p-värde utefter värdet av t-statistiken 

där ett t-värde över 1.96 för en relation anses vara signifikant. Med ett p-värde vill forskare kunna 

motpåvisa noll hypotesen till förmån för den alternativa hypotesen (Labstat odat; Colorado.edu odat; 

Ualberta odat.). Som exempel kan undersökningsmodellen för detta arbete användas. För noll 

hypotesen förmodas att de förklarande variablerna (förväntad ansträngning, upplevt nöje, förtroende 

etc.) inte har någon påverkan på avsikt att använda medan den alternativa hypotesen säger att; jo 

variablerna har en påverkan på avsikt att använda mobila plånböcker. Ju mindre p-värde desto större 

bevis mot noll hypotesen finns. Om p-värdet är under ett visst gränsvärde förmodas det att den 

alternativa hypotesen stöds, d.v.s. vi har alltså signifikant bevis mot noll hypotesen. Detta gränsvärde 

ligger oftast på 0.05 eller 0.01 (Kock, N. 2014; Ualberta odat.) där ett värde på 0.05 betyder att vi med 

95 % sannolikhet kan säga att resultatet gäller för hela populationen. Det finns inga bestämda värden 

som ska användas men en grov riktlinje som kan följas finns att hitta i tabell 2. 

P > 0.10 Det finns väldigt lite eller inga bevis mot noll hypotesen.

0.05 < P <0.10 Svaga bevis mot noll hypotesen till förmån för den alternativa hypotesen.

0.01 < P < 0.05 Rimliga bevis mot noll hypotesen till förmån för den alternativa hypotesen.

0.001 < P  < 0.01 Starka bevis mot noll hypotesen till förmån för den alternativa hypotesen.

P < 0.001 Väldigt starka bevis mot noll hypotesen till förmån för den alternativa hypotesen.

Tabell 2: Riktlinjer för p-värden (adopterad från Ualberta odat.). 

Målet med statistiska undersökningar är främst att kunna mäta värdet av en faktor för en hel 

population, detta är emellertid väldigt dyrt och näst intill omöjligt. För att lösa detta används istället en 

teknik kallad bootstrapping. Bootstrapping är en statistisk teknik som används av PLS-SEM och kan 

förklaras som följande ”In bootstrapping, a large number of subsamples (i.e., bootstrap samples) are 

drawn from the original sample with replacement. Replacement means that each time an observation is 

drawn at random from the sampling population […]” (Hair et al. 2013, s. 130). Detta arbete följer 

rekommendationen på generera minst 5,000 delprover (eng. subsamples)(Hair et al. 2013; Wong 

2013). Neill (2008) skriver fortsättningsvis att ”Significance tests should only be used in attempts to 

generalise the sample's results to a population” detta stämmer överens då vi vill generalisera resultatet 

för en målgrupp (studenter i HS). 
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6 Resultat  
I detta kapitel presenteras en sammanställning av resultaten från enkätundersökningen och PLS-SEM 

analysen. 

6.1 Deltagande av enkät 
Enkätundersökningen gjordes tillgänglig med hjälp av onlinetjänsten WebbEnkäter och öppnades upp 

2015-04-20 och var tillgänglig för studenterna på HS fram tills 2015-05-07 då enkätundersökningen 

stängdes ner. Av de 33 programansvariga som kontaktades svarade 14 stycken tillbaka att de 

vidarebefordrat mejlet till studenterna för deras program. Detta gav uppskattningsvis en målgrupp på 

ca 1724 studenter. Se tabell 3 för mer information. 

Utskickade mejl: ~1724

Totala antalet studenter som deltog: 342

Totala antalet studenter som genomförde hela enkäten: 312
 

Tabell 3: Deltagarstatistik. 

Enligt fluidsurveys (2014) kan vi använda detta för att räkna på slutförande och responsvärde. För 

slutförande tar vi enkelt antalet färdigställda enkäter/totala antalet som deltog = 0,912280701754386 

eller ~91.22 %. För responsvärdet tar vi antalet färdigställda enkäter/utskickade mejl = 

0,1809744779582367 eller ~ 18 %. 

Av de 312 deltagande i enkätundersökningen var 48.72 % män och 51.28 % kvinnor. Majoriteten 

(56.1 %) för de deltagande hörde till åldersgruppen 20-24 år, följt av åldersgruppen 25-29 år med 22.8 

%. Den totala fördelningen av ålder finns att hitta i figur 5. 

Figur 5: Åldersfördelning i procent. 
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6.2 Användning av mobila plånböcker 
För frågan; ”Hur ofta använder du din smarttelefon för att utföra betalningar av varor eller/och 

tjänster i en fysisk butik?” visar resultatet av undersökningen på att en stor majoritet av studenter inte 

använder sig av en mobil plånbok för att utföra en betalning vid en fysisk plats. Här svarade 15.1 % av 

deltagarna ”Var inte medveten att betalningsmetoden fanns” och 70.8 % svarade ” Är medveten, men 

använder inte”. Detta resulterar i att totalt 85.9 % av deltagarna inte använder sig av en mobil plånbok. 

Resultatet för de övriga deltagarna visar på att 2.9 % använder sig av en mobil plånbok några gånger 

per år. 4.5 % använder sig av en mobil plånbok en eller flera gånger per månad och slutligen 6.7 % 

påstår sig använda en mobil plånbok för betalningar i en fysisk butik varje vecka. Detta resulterar i att 

14.1 % av 312 studenter använder sig av en mobil plånbok. Sammanfattningen av detta kan ses i figur 

6. 

Figur 6: Användningsstatistik för mobila plånböcker. 

Undersökning visade att ett stort antal (70.8 %) är medveten om att tjänsten finns men väljer att inte 

använda den. Dessa deltagare fick i sin tur svara på frågan ”Av vilken anledning använder du inte en 

mobilplånbok?” Denna fråga gav deltagarna möjlighet att välja alla de alternativ som stämde överens 

(se figur 7). Totalt 219 av 221 deltagare valde att svara på denna fråga som var frivillig. Här svarade 

80 (36.5 %) deltagare att dem ansåg det inte fanns tillräckligt med butiker som erbjuder alternativet att 

kunna utföra en betalning med en mobilplånbok. 67 (30.6 %) personer ansåg även att tekniken inte 

verkar tillräckligt säker. Endast 22 (10 %) deltagare tyckte att tekniken verkade för krånglig att 

använda och medan 75 (34.2 %) personer ansåg att mobila plånböcker inte medför några fördelar att 

använda. Utöver detta valde 66 (30.1 %) deltagare alternativet ”Annat” med kommenterar såsom; ” 

Ingen jag känner använder en mobilplånbok”, ” Måste ändå ha plånbok för passerkort, gymkort, 

tågkort”, ”Om mobilen stänger av sig/batterinivån är låg känns det inte pålitligt” och ”Dåligt med 

information om hur man börjar använda det” m.fl. 
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Figur 7: Varför används inte mobila plånböcker. 

De medverkande var också tillfrågade i vilken avsikt dem tänkte använda mobila plånböcker i 

framtiden. Här fick dem rangordna följande påstående mellan ett till sju; ”Jag har för avsikt att börja 

använda mig av en mobilplånbok i framtiden” som hade ett genomsnittsvärde på 3,49, ”Jag förväntar 

mig att min mobilplånboksanvändning kommer att öka i framtiden” med ett genomsnittsvärde på 3,91 

och ”Jag planerar att använda mobilplånbok ofta” med ett genomsnittsvärde på 3,21. Alla resultat 

presenteras sammanhängande i figur 8. 

Figur 8: Statistik för avsikt att använda. 
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6.3 Validitet och tillförlitlighet 
Undersökningsmodellen som användes för detta arbete validerades först med programmet smartPLS 

(diskuteras i 5.2) för att kunna etablera konvergerande validitet, diskriminerande validitet och 

tillförlitlighet genom en så kallad undersökande faktoranalys. Det första som undersöks efter att en 

faktoranalys har exekverats klart är om PLS-SEM algoritmen konvergerade innan den uppnådde det 

maximala antalet iterationer. Som standardvärde för smartPLS ligger detta värde på 300. Skulle PLS-

SEM algoritmen inte konvergera innan detta värde uppnås betyder det att algoritmen inte kunde hitta 

en stabil lösning, Wong (2013). I detta fall avslutades algoritmen på iteration fem. 

För att göra analysen mer lättläst och mer sammanhängande förkortades samtliga 

frågor/konstruktioner (med undantag av vana), där AAA står för – Avsikt Att Använda, FA – 

Förväntad Ansträngning, FP – Förväntad Prestanda, Fe – Förtroende, SP – Social Påverkan, UF – 

Underlättande Förhållanden, UN – Upplevd Nöje och UV – Upplevd Värde. Varje fråga bestod i sin 

tur av två eller flera påståenden, dessa påståenden eller indikatorer representeras med ett nummer. 

Som exempel kan vi kolla på avsikt att använda där det första påståendet (uppifrån och ner som det ses 

i appendix A) representeras som AAA1, andra påståendet AAA2 och det tredje och sista AAA3. 

6.3.1 Konvergerande validitet 

När konvergerande validitet ska etableras analyseras faktorladdningar mellan en konstruktion och dess 

indikatorer samt värdet för AVE. Det optimala värdet för att uppnå konvergerande validitet är att få en 

faktorladdning högre än 0.700. Resultat av faktorladdningarna för modellen presenteras i tabell 4.  
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Indikatorer AAA FA FP Fe SP UF UN UV Vana

AAA1 0.951

AAA2 0.935

AAA3 0.953

FA1 0.810

FA2 0.868

FA3 0.902

FA4 0.781

FP1 0.868

FP2 0.916

FP3 0.930

FP4 0.922

Fe1 0.948

Fe2 0.970

Fe3 0.968

Fe4 0.938

SP1 0.966

SP2 0.985

SP3 0.961

UF1 0.803

UF2 0.885

UF3 0.645

UN1 0.967

UN2 0.957

UV1 0.968

UV2 0.970

Vana1 0.920

Vana2 0.881   
Tabell 4: Faktorladdningar mellan indikatorer och dess konstruktion (se delsektion 5.2.1 för mer 

information). 

Utöver faktorladdningarna kollar vi även på AVE (Se tabell 7 för AVE värden tillsammans med 

värden för Composite reliability och Cronbach’s Alpha) för att kunna fastställa konvergerande 

validitet. Efter de rekommenderande gränsvärden som diskuterades i delsektion 5.2.1 kan vi se att alla 

indikatorer har ett värde över 0.5 för alla konstruktioner. 

6.3.2 Diskriminerande validitet 

Som tidigare diskuteras i delsektion 5.2.1 vill vi kunna mäta diskriminerande validitet av vår 

framställda undersökningsmodell för att försäkra om att indikatorerna inom en konstruktion är 

tillräckligt distinkta och korrelerar mer med varandra än vad dem gör mot andra indikatorer från andra 

konstruktioner. I tabell 5 kan vi se att alla värden är under 0.9 samt det mer konservativa kriteriet 0.85.  
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Konstruktioner AAA FA FP Fe SP UF UN UV Vana

AAA

FA 0.507

FP 0.778 0.476

Fe 0.602 0.490 0.471

SP 0.539 0.263 0.443 0.368

UF 0.442 0.671 0.344 0.388 0.291

UN 0.208 0.133 0.179 0.118 0.267 0.126

UV 0.811 0.468 0.726 0.587 0.581 0.434 0.265

Vana 0.198 0.180 0.206 0.063 0.247 0.091 0.718 0.280

Tabell 5: Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) värden. (Lägre är mer fördelaktigt, där värden inte 

bör överskrida 0.90). 

Resultaten av HTMTinference finns att hitta i tabell 6 som används för att kalkylera diskriminerande 

validitet mellan alla konstruktioner i modellen. Resultatet av detta visar på att diskriminerande 

validitet har uppnåtts mellan alla konstruktioner då inget värde överskrider 1. 
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Relationer mellan konstruktioner konfidensintervall

Förväntad Ansträngning -> Avsikt att använda 0.596

Förväntad Prestanda -> Avsikt att använda 0.828

Förväntad Prestanda -> Förväntad Ansträngning 0.587

Förtroende -> Avsikt att använda 0.682

Förtroende -> Förväntad Ansträngning 0.574

Förtroende -> Förväntad Prestanda 0.566

Social Påverkan -> Avsikt att använda 0.616

Social Påverkan -> Förväntad Ansträngning 0.362

Social Påverkan -> Förväntad Prestanda 0.521

Social Påverkan -> Förtroende 0.475

Underlättande Förhållanden -> Avsikt att använda 0.554

Underlättande Förhållanden -> Förväntad Ansträngning 0.759

Underlättande Förhållanden -> Förväntad Prestanda 0.467

Underlättande Förhållanden -> Förtroende 0.509

Underlättande Förhållanden -> Social Påverkan 0.405

Upplevd Nöje -> Avsikt att använda 0.340

Upplevd Nöje -> Förväntad Ansträngning 0.259

Upplevd Nöje -> Förväntad Prestanda 0.296

Upplevd Nöje -> Förtroende 0.241

Upplevd Nöje -> Social Påverkan 0.408

Upplevd Nöje -> Underlättande Förhållanden 0.270

Upplevd Värde -> Avsikt att använda 0.857

Upplevd Värde -> Förväntad Ansträngning 0.560

Upplevd Värde -> Förväntad Prestanda 0.785

Upplevd Värde -> Förtroende 0.671

Upplevd Värde -> Social Påverkan 0.662

Upplevd Värde -> Underlättande Förhållanden 0.549

Upplevd Värde -> Upplevd Nöje 0.395

Vana -> Avsikt att använda 0.336

Vana -> Förväntad Ansträngning 0.305

Vana -> Förväntad Prestanda 0.324

Vana -> Förtroende 0.211

Vana -> Social Påverkan 0.412

Vana -> Underlättande Förhållanden 0.255

Vana -> Upplevd Nöje 0.929

Vana -> Upplevd Värde 0.425  
Tabell 6: Värden för HTMTinference. 

6.3.3 Tillförlitlighet 

För att mäta tillförlitlighet av modellen kollar vi på modellens interna strukturella tillförlitlighet med 

hjälp av AVE, CR och Cronbach’s Alpha. Resultatet från dessa mätningar kan ses i tabell 7. För AVE 

uppnår alla konstruktionerna ett värde högre än det rekommenderade gränsvärdet på 0.5. Alla värden 

för CR överstiger det mer strikta gränsvärdet på 0.8. För den sista metoden - Cronbach’s Alpha – kan 

vi se att konstruktionen underlättande förhållanden ligger under det rekommenderande gränsvärdet på 

0.7 med ett värde på 0.696.  
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Konstruktioner AVE Composite Reliability Cronbach's Alpha

AAA 0.896 0.963 0.942

FA 0.708 0.906 0.863

FP 0.827 0.950 0.930

Fe 0.914 0.977 0.969

SP 0.942 0.980 0.969

UF 0.615 0.825 0.696

UN 0.926 0.961 0.920

UV 0.939 0.968 0.935

Vana 0.811 0.896 0.769  
Tabell 7: Statistik över tillförlitlighet. 

6.4 PLS-SEM resultat 
Denna delsektion kommer att gå igenom resultaten för PLS-SEM, detta inkluderar koppling och f 2 

värden mellan konstruktioner, r2 värdet för den bestämda variabeln avsikt att använda, värdet av 

signifikans (p-värde) för alla relationer samt resultatet av ålder och kön som agerade som modererande 

effekter. 

Det finns en gräns för det minimala antalet användbara tupler (eng. tuples) (312 medverkande = 312 

tupler) som behövs för att kunna använda PLS-SEM. Detta innebär att det behövs tio gånger så många 

användbara tupler som det finns indikatorer för en konstruktion, statwiki.kolobkreations (2014). 

Modellen som används i detta arbete har tre konstruktioner med det högsta antalet av fyra indikatorer 

vardera. Vilket betyder att minst 40 användbara tupler behövs. Vi låg tryggt över detta gränsvärde med 

312 tupler. 

6.4.1 Effekter 

Kopplingsvärdet från samtliga konstruktioner (se tabell 8) mot den bestämda variabeln avsikt att 

använda är låga, med undantag för förväntad prestanda och upplevt värde som båda har ett KV värde 

på 0.350 vilket ligger över det rekommenderade gränsvärdet på 0.2. Resultatet av f 2 visar att Vana har 

den lägsta effekten med ett värde på 0.001 medan förväntad prestanda har högsta effekten med ett 

värde på 0.207. 

Konstruktioner KV F2 R2

AAA - - 0.710

FA 0.051 0.005 -

FP 0.350 0.207 -

Fe 0.148 0.045 -

SP 0.100 0.022 -

UF 0.044 0.005 -

UN 0.012 0.000 -

UV 0.350 0.156 -

Vana -0.021 0.001 -  
Tabell 8: Värden för KV (kopplingsvärde), f 2 och r2. 

Ett r2 värde på 0.710 betyder att konstruktionerna kan förklara 71 % av variationen i avsikt att 

använda. Detta värde ligger över det rekommenderade värdet på 0.67 som presenterades i delsektion 

5.2.1. 
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6.4.2 Signifikans  

För test av signifikans måste t-värden (t statistik) samt p-värden genereras (förklaring till p-värde finns 

att hitta i delsektion 5.2.2). Detta gjordes med bootstrapping som körde 5,000 delprover. Resultatet 

visar på att alla indikatorer har ett p < 0.001. T-värden och p-värden mellan förklarande variabler till 

bestämda variabeln kan ses i tabell 9. 

Relationer T värden P värden

FA ->     AAA 1.239 0.216

FP ->     AAA 7.178 0.000

Fe ->      AAA 3.144 0.002

SP ->     AAA 2.501 0.012

UF ->     AAA 1.071 0.284

UN ->     AAA 0.357 0.721

UV ->     AAA 6.539 0.000

Vana -> AAA 0.645 0.519

 
Tabell 9: T-värden och p-värden. 

Fyra av konstruktionerna; Förväntad prestanda, förtroende, social påverkan och upplevt värde 

indikerar signifikans med ett t-värde över 1.96. Där den största signifikanta relationen är mellan 

förväntad prestanda och avsikt att använda med ett t-värde på 7.178 och med p < 0.001 följt av 

upplevt värde med 6.539 och där p < 0.001. Fortsättningsvis har förtroende ett t-värde på 3.144 där p < 

0.01 och social påverkan har ett t-värde på 2.501 där p < 0.05. Resterande konstruktioner ligger under 

t-gränsvärdet på 1.96 där även p > 0.10. 

6.4.3 Interaktionseffekt 

Som föreslagits av Venkatesh et al. (2012) ska ålder och kön interagera med vana, upplevt värde, 

upplevt nöje samt underlättande förhållanden i förhållande till avsikt att använda, d.v.s. 

interaktionseffekten av ålder och kön ska positivt påverka relationen mellan förklarande variabler och 

avsikt att använda. Resultatet av detta presenteras i tabell 10. 

Interaktion KV F 2 T-värden P-värden

Ålder -> UF 0.029 0.002 0.817 0.415

Ålder -> UN 0.019 0.000 0.379 0.705

Ålder -> UV -0.075 0.009 1.719 0.086

Ålder -> Vana 0.021 0.000 0.348 0.728

Kön -> UF -0.014 0.000 0.357 0.721

Kön -> UN 0.001 0.000 0.019 0.985

Kön -> UV 0.094 0.017 2.300 0.022

Kön -> Vana -0.011 0.000 0.205 0.838  
Tabell 10: Effekt av interaktion för kön och ålder på avsikt att använda. 

6.4.4 Modererande effekter 

För att urskilja hur stora effekterna av variablerna är bland män och kvinnor samt hur stor 

signifikansen på avsikt att använda är, kördes PLS algoritmen med män och kvinnor som 

modererande effekter. Resultatet av effekt kan ses i tabell 11. 
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Konstruktioner KV KV F2 F2

AAA - - - -

FA -0.033 0.134 0.002 0.036

FP 0.350 0.316 0.176 0.200

Fe 0.206 0.094 0.080 0.021

SP 0.147 0.097 0.034 0.027

UF 0.081 0.030 0.015 0.002

UN -0.021 0.015 0.000 0.001

UV 0.255 0.414 0.066 0.289

Vana 0.046 -0.058 0.002 0.009

Kön: Man Kvinna Man Kvinna
 

Tabell 11: KV (kopplingsvärde) och f 2 värden för män och kvinnor. 

För mätning av signifikans studeras t-värden och p-värden för män och kvinnor efter att ha utfört 

ytterligare en bootstrap med 5,000 delprover. P-värdet mellan alla indikatorer till konstruktionerna höll 

ett värde på p < 0.001 för både män och kvinnor. Resultatet av signifikans mellan kön presenteras i 

tabell 12. 

Relationer T värden T värden P värden P värden

FA ->     AAA 0.609 2.372 0.543 0.018

FP ->     AAA 4.605 5.018 0.000 0.000

Fe ->      AAA 2.920 1.597 0.004 0.110

SP ->     AAA 1.938 2.192 0.053 0.028

UF ->     AAA 1.308 0.602 0.191 0.547

UN ->     AAA 0.313 0.355 0.754 0.723

UV ->     AAA 2.824 6.598 0.005 0.000

Vana -> AAA 0.630 1.454 0.529 0.146

Kön: Man Kvinna Man Kvinna
 

Tabell 12: T-värden och p-värden för män och kvinnor. 

Förutom kön kalkylerades även effekten av ålder in i modellen för att se ifall olika åldersgrupper 

påverkar avsikt att använda. P.g.a. för lite deltagare i åldersgruppen 15-19 år och 35+ år kunde dessa 

inte inkluderas i analysen. I tabell 13 kan vi se resultaten av analyseringen med olika åldersgrupper. 

 

Konstruktioner KV KV KV F2 F2 F2

AAA

FA 0.015 0.057 0.100 0.000 0.006 0.025

FP 0.278 0.449 0.329 0.136 0.376 0.166

Fe 0.151 0.100 0.213 0.046 0.019 0.142

SP 0.025 0.137 0.356 0.001 0.030 0.487

UF 0.061 0.148 0.039 0.009 0.046 0.003

UN 0.003 0.007 0.513 0.000 0.000 0.034

UV 0.484 0.212 0.199 0.321 0.049 0.071

Vana -0.002 -0.045 -0.487 0.000 0.003 0.029

Åldersgrupp: 20-24 år 25-29 år 30-35 år 20-24 år 25-29 år 30-35 år
 

Tabell 13: KV (kopplingsvärde) och f 2 värden för åldersgrupp 2,3 och 4. 

 

Resultatet för t-värden respektive p-värden kunde bara framställas för åldersgrupperna 20-24 år och 

25-29 år, detta p.g.a. att för lite studenter medverkade som representerar de kvarstående 
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åldersgrupperna. Vilket medförde att antalet tupler för dessa åldersgrupper inte överskred det 

minimala gränsvärdet av 40 som är ett krav för att en bootstrapping skulle kunna genomföras. 

Resultatet av denna analysering kan ses i tabell 14. 

 

Konstruktioner T värden  T värden P värden P värden

AAA

FA 0.282 0.671 0.778 0.502

FP 4.218 4.590 0.000 0.000

Fe 2.385 1.039 0.017 0.299

SP 0.553 1.421 0.581 0.155

UF 1.195 1.753 0.232 0.080

UN 0.063 0.043 0.950 0.965

UV 6.879 1.836 0.000 0.066

Vana 0.041 0.266 0.967 0.790

Åldersgrupp: 20-24 år 25-29 år 20-24 år 25-29 år
   

Tabell 14: T-värden och p-värden för åldersgrupper.  
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7 Analys 
I detta kapitel analyseras resultaten som presenterades i kapitel 6. Detta inkluderar; deltagandet, 

validitet och tillförlitlighet samt resultaten av PLS-SEM analysen. 

7.1 Deltagande 
Åldersfördelningen av de medverkande stämmer överens med statistiken som hämtats från uhr (2015) 

där majoriteten (73 %) visade på att studenterna på HS är 24 år eller yngre följt av åldersgruppen 25-

34 år som står för 21.36 % av studenterna på HS. Fortsättningsvis kan vi se i figur 5 att åldersgruppen 

20-24 år representerade 56.1 % av deltagarna och 22.8 % var i åldrarna 25-29 år. Detta hade emellertid 

en negativ effekt på analyseringen av modellen där ålder agerade som modererande effekt då det var 

för lite tupler som representerade åldersgrupperna 15-19 år, 30-35 år samt 35+ år. 

 

7.2 Validitet och tillförlitlighet 
För konvergerande validitet kollar vi på faktorladdningarna i tabell 4 där det lägsta värdet på 0.645 kan 

hittas vid indikatorn UF3 för underlättande förhållanden, emellertid så håller UV1 och UV2 vardera 

ett värde på över 0.8. Gällande de resterande indikatorerna så ligger alla över det rekommenderade 

gränsvärdet på 0.7 med indikatorn SP2 som har största värdet på 0.985. Social påverkan håller den 

högsta genomsnittliga fatkorladdningen på ~0.970. I tabell 7 kan vi se att alla faktorer har nått ett AVE 

värde som ligger över gränsvärdet på 0.5, med det lägsta värdet 0.615 för faktorn underlättande 

förhållanden och det högsta värdet 0.942 för faktorn social påverkan. Med dessa resultat kan vi 

konstatera att vi har etablerat konvergerande validitet. 

 

För mätning av diskriminerande validitet av modellen följdes rekommendationerna givna av Henseler 

et al. (2014) att använda HTMT. Inget värde överskred varken den högsta rekommenderade 

gränsvärdet på 0.9 eller det mer strikta värdet på 0.85. Det högsta värdet – 0.778 - kan hittas på 

förväntad prestanda -> avsikt att använda och det lägsta på vana -> underlättande förhållanden med 

ett värde på 0.091. För att kunna konstatera diskriminerande validitet mellan alla faktorer i modellen 

måste HTMTinference kalkyleras. Resultatet av detta kan ses i tabell 6 där vi kan se att alla 

konfidensintervallsvärden är under gränsvärdet på 1.0. Detta antyder att diskriminerande validitet har 

etablerats för och mellan alla faktorer i modellen. 

 

Alla faktorer uppnår kravet för tillförlitlighet för både AVE – alla värden överskrider gränsen på 0.5 – 

och för CR där alla värden överskrider den mer strikta gränsen på 0.8. För mätningen av Cronbach’s 

Alpha uppnår inte underlättande förhållanden (0.696) gränsvärdet på 0.7, emellertid så har värdet 

heller inte hamnat under 0.6 som skulle antyda på bristande tillförlitlighet. Då värdet befinner sig 

väldigt nära de rekommenderande gränsvärdena anses konstruktionen fortfarande hålla måttet för 

tillförlitlighet. Fortsättningsvis uppnår resterande konstruktioner ett värde på över 0.7 vilket antyder att 

undersökningsmodellen har uppnått kraven för tillförlitlighet. 

 

7.2 PLS-SEM 
För att summera; för att kunna mäta hur stark en relation mellan förklarande variabler och bestämda 

variabler är, d.v.s. hur stor effekt X har på Y måste kopplingsvärdet samt f 2 kalkyleras. Men då dessa 

värden representerar effekten av förklarande variabler så är dem nödvändigtvis inte signifikanta d.v.s. 

resultatet kan inte generaliseras för en population. Detta görs med hjälp av ett s.k. test av signifikans 

där ett t-värde samt ett p-värde produceras. Riktlinjer för f 2 finns att hitta i tabell 1 och riktlinjer för p-
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värden finns att hitta i tabell 2. Analysen med PLS-SEM görs utefter målet som var fastställt i delmål 

fyra. 
 

Som tidigare rapporteras i delsektion 6.4.1 så är kopplingsvärdet för samtliga konstruktioner låga med 

undantag av förväntad prestanda och upplevt värde. Detta visar på att majoriteten av kopplingarna 

inte har någon statistisk betydelse. Jämförelsevis visar resultatet av f 2 förväntad ansträngning, 

underlättande förhållanden, upplevt nöje och vana att de inte har någon betydande effekt då dem 

ligger under gränsvärdet 0.02. Konstruktionerna förtroende och social påverkan har en liten effekt 

med värdena 0.045 respektive 0.022. Fortsättningsvis har upplevt värde och förväntad prestanda ett 

värde på 0.156 respektive 0.207 vilket antyder att kopplingarna har ett medelmåttligt effekt på avsikt 

att använda. Ingen faktor visar sig ha en stor effekt. För att se om förtroende, social påverkan, upplevt 

värde och förväntad prestanda är signifikanta undersöks resultaten av t-värden samt p-värden som 

presenteras i tabell 9. Förtroende och social påverkan har ett t-värde på 3.144 respektive 2.501, 

informationen säger oss även att p < 0.05 för båda konstruktionerna vilket antyder signifikans. För 

upplevt värde och förväntad prestanda visar båda konstruktioner ha en stor signifikant betydelse med 

t-värde på 6.539 där p < 0.001 för upplevt värde och ett t-värde på 7.178 där p < 0.001. Med detta kan 

vi fastställa att upplevt värde och förväntad prestanda har störst påverkan bland studenter på avsikt att 

använda mobila plånböcker och det är med 99.9 % sannolikt att detta även gäller för målgruppen som 

vi undersöker.  

 

Ett r2 värde på 0.710 betyder att konstruktionerna kan förklara 71 % av variationen i avsikt att använda 

där dem starkaste effekterna är förväntad prestanda och upplevt värde. Detta värde ligger över det 

rekommenderade värdet på 0.67 som presenterades i delsektion 5.2.1 och stämmer huvudsakligen 

överens med Venkatesh et al. (2012) resultat av UTAUT2 som kunde förklara 74 % av variationen i 

avsikt att använda (eng. behavioral intention). 

Resultatet av interaktionseffekten visar på att ålder och kön inte ändrar relationen som underlättande 

förhållanden, upplevt nöje, upplevt värde och vana har på avsikt att använda. Detta kan bero på att 

denna typ av interaktion inte är applicerbar för en teknik som mobila plånböcker då det huvudsakligen 

inte är någon skillnad i användningen av smarttelefoner mellan kön (Amoroso och Magnier-Watanabe 

2012; Bolin 2012). P.g.a. att undersökningen dominerades av studenter i åldrarna 20-30 år gör det 

omöjligt att se ifall ålder har någon signifikant påverkan vilket föreslås av bland annat Amoroso och 

Magnier-Watanabe (2012) samt Venkatesh et al. (2012). 

Kollar vi fortsättningsvis på statistiken för de modererande effekterna – med kön som start – visar det 

att kopplingsvärdet och f 2skiljer sig mellan män och kvinnor. Förväntad prestanda – överlag högsta 

effekten för män - har ungefär samma betydelse för män (KV = 0.350, f 2 = 0.176) som det har för 

kvinnor (KV = 0.316, f 2 = 0.200). D.v.s. män och kvinnor har samma uppfattning kring att mobila 

plånböcker skulle vara praktiskt och bekvämt att använda samtidigt som tekniken skulle öka deras 

effektivitet och underlätta betalningar, vilket positivt påverkar avsikt att använda mobila plånböcker. 

P-värdet för män respektive kvinnor i samband med förväntad prestanda är p < 0.001 vilket antyder att 

resultatet gäller för den generella populationen. Vidare visar även statistiken på att förtroende har en 

avsevärd högre effekt för män (KV = 0.206, f 2 = 0.080) än var det har för kvinnor (KV = 0.094, f 2 = 

0.021). Vilket kan antyda att män är mer övertygade än kvinnor om att mobila plånböcker kan hålla 

deras personliga information säker. P-värden för förtroende visar emellertid på att denna information 

är bara signifikant för män där p < 0.05 och inte för kvinnor där p > 0.10. Upplevt värde visas på att ha 

en mycket större betydelse för kvinnor (KV = 0.414, f 2 = 0.289) än vad det har för män (KV = 0.255, f 
2 = 0.066) där p < 0.05 för män och p < 0.001 för kvinnor. D.v.s. kvinnor värderar de fördelar som för 
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tillfället erbjuds av tekniken högre än vad män gör. För kvinnor har detta en medelmåttlig till stor 

effekt och för män en liten effekt på avsikt att använda mobila plånböcker. Förväntad ansträngning har 

en mindre positiv betydande effekt för kvinnor (KV = 0.134, f 2 = 0.036) samtidigt som förväntad 

ansträngning har en mindre negativ effekt för män (KV = -0.033, f 2 = 0.002). Emellertid uppnår bara 

värdet av f 2 gränsvärdet för kvinnor på 0.02 för minimal effekt med ett p < 0.05. Värdena för män är 

så minimala att dem inte har någon relevant betydelse. Det är en minimal skillnad mellan män (KV = 

0.147, f 2 = 0.034) och kvinnor (KV = 0.097, f 2 = 0.027) beträffande social påverkan. Resultaten har 

ingen statistisk betydelse då KV ligger under gränsvärdet på 0.2, däremot antyder f 2 värdena på att 

dem har en liten (värdena överskrider 0.02) effekt på avsikt att använda. P-värdet för män (0.053) är 

strax över den minimala gränsen (0.05) som rekommenderas, för kvinnor är p < 0.05. Detta antyder att 

åsikter från personer som är viktiga för den medverkande har en minimal effekt på avsikten att 

använda mobila plånböcker, vilket även gäller för hela målgruppen. De resterande konstruktionerna 

underlättande förhållanden, upplevd nöje och vana uppnådde inte det minimala värdet för f 2 vilket 

indikerar på att dessa variabler inte har någon effekt på avsikt att använda. 

 

Kollar vi vidare på åldersgrupperna mellan 20-35 år (se tabell 13) kan vi se att förväntad prestanda 

(KV = 0.278, f 2 = 0.136), förtroende (KV = 0.151, f 2 = 0.046) och upplevt värde (KV = 0.484, f 2 = 

0.321) har betydelse för grupp 20-24 år. Där upplevt värde har störst effekt. Resterande faktorer har 

ingen effekt då f 2 är mindre än 0.02. För åldersgruppen 25-29 år har förväntad prestanda (KV = 0.449, 

f 2 = 0.376), social påverkan (KV = 0.137, f 2 = 0.030), underlättande förhållanden (KV = 0.148, f 2 = 

0.046), och upplevd värde (KV = 0.212, f 2 = 0.049), någon form av effekt på avsikt att använda. Då p-

värdet inte kunde kalkyleras fram för åldersgrupp 19-20, 30-35 och 35+ år kommer dessa inte 

inkluderas i analysen då vi inte kan mäta deras signifikans. Fortsättningsvis kan vi se att upplevd värde 

har en väldigt stor effekt på avsikt att använda för studenter i åldersgruppen 20-24 år där p < 0.001 

vilket antyder på signifikans, jämförelsevis har denna faktor mindre effekt för åldersgruppen 25-29 år 

där även p-värdet 0.05 < p < 0.10, vilket antyder att effekten kan vara signifikant. Kollar vi vidare på 

förväntad prestanda kan vi se att detta är den största betydande effekten för åldersgrupp 25-29 år och 

har en mer lågmäld betydelse för den yngre åldersgruppen. Båda uppfyller kraven för signifikans med 

ett likartad p-värde där p < 0.001. De resterande faktorerna (förtroende, social påverkan och 

underlättande förhållanden) som har ett mätbart f 2 värde har emellertid inget p-värde som indikerar 

signifikans och därmed utesluts från analyseringen. Faktorerna förväntad ansträngning, upplevt nöje 

samt vana har inga mätbara f 2 värden.  
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8 Diskussion 
Syftet med arbetet var att mäta nivån av acceptans av mobila plånböcker med hjälp av en 

acceptansmodell. Undersökningsmodellen som utvecklades i detta arbete använde främst adopterade 

egenskaper från Venkatesh et al. (2012) UTAUT2-modell, vars syfte är att mäta acceptans i ett 

konsumentsammanhang. Med hjälp av PLS-SEM kunde 71 % av variationen inom avsikt att använda 

förklaras. I detta kapitel kommer resultatet av undersökning att tolkas utefter målet som var satt i 

delmål fem. 

 

Utefter analysen kan slutsatsen göras att förväntad prestanda har störst effekt på studenter, detta 

resultat stämmer överens med studien utfört av Shawn (2014). Detta visar att tron på att en mobil 

plånbok skulle öka deras effektivitet och bidra till snabbare betalningar positivt påverkar avsikten att 

använda mobila plånböcker. Resultatet visar fortsättningsvis på att det är knappt någon skillnad mellan 

män och kvinnor i detta anseende. Vidare kollar vi på upplevt värde som hade en medelmåttlig effekt 

på avsikt att använda. Detta visar på att fördelarna som erbjuds av mobila plånböcker kanske inte fullt 

ut har kommit till de stadiet som skulle motivera användning. Denna faktor hade en mycket större 

effekt för kvinnor än vad den hade för män vilket pekar på att kvinnor värderar de fördelar som för 

tillfälligt erbjuds av mobila plånböcker, mer så än vad män gör. Studenter verkar ha en delad 

uppfattning kring förtroendet om att mobila plånböcker kan skydda deras personliga data. Här hade 

förtroende en liten till medelmåttlig effekt vilket överensstämmer med Shawn (2014) arbete, medan 

resultatet av Dong-Hee (2009) arbete visar på att frågor inom säkerhet och förtroende har störst effekt. 

Detta kan bero på skillnader i frågekonstruktion. Här visar det på att män har ett större förtroende för 

att mobila plånböcker kan bevara deras personliga information säker än vad kvinnor har, emellertid 

visar analysen på att den statistiska informationen för kvinnor inte uppnår det önskade p-värdet vilket 

medför i att resultatet inte kan generaliseras för kvinnor i allmänhet. Social påverkan hade en liten 

effekt på avsikten att använda mobila plånböcker vilket indikerar att yttre påverkan från utomstående 

personer har en minimal effekt på avsikten att använda mobila plånböcker. Resultatet visar på att 

social påverkan har en större effekt för män än vad den har för kvinnor. De resterande faktorerna 

förväntad ansträngning, underlättande förhållanden, upplevt nöje och vana hade inga utmärkande 

effekter eller signifikans på avsikt att använda.  

 

Beträffande förväntad ansträngning kan det bero på att det fanns för mycket saknad data i resultatet 

(många av de medverkande valde alternativet ”vet ej” för frågan i enkäten) vilket gör att smartPLS kan 

ha svårigheter att tolka det. Bortsett från det statistiska resultatet av PLS-SEM verkar det som att de 

flesta studenter tror att det skulle vara lätt att lära sig använda en mobilplånbok (22,76 % rangordnade 

detta som en sexa och 33,01 % en sjua, där sju = ”håller starkt med”), se appendix B för referens. Men 

resultat från Shawn (2014) visade även här på att förväntad ansträngning inte var signifikant, med 

spekulationen att ”This may be explained by the similarities between paying with a smartphone and 

paying with a physical card. In both situations, the card or the smartphone is waved over the terminal 

in a simple gesture” (Shawn 2014, s. 455). Grimberg och Karlsson (2013) arbete visar däremot 

resultatet på att konsumenterna vill ha enkel lösning och som ska vara lätt att använda. Att resultaten 

skiljer sig åt kan betyda att mer arbete inom detta område kan behöva göras. 

 

När en undersökning utförs där statistisk data härstammar från en likertskala är det viktigt att värdena 

är linjära och motsvarar varandra, exempel värdet sju i fråga ett har samma betydelse som värde sju i 

fråga två osv, om detta inte är fallet skulle det kunna betyda att resultaten av analysen är opålitliga. 

Detta gäller bl.a. när linjär regression (eng. linear regression), ANOVA, och faktoranalys används, 

Grace-Martin (2008). Det vekar finnas en del oklarheter till hur en likertskala ska användas, men ett 
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par riktlinjer som rekommenderas av bl.a. författarna Grace-Martin (2008), Carifio och Perla (2007) 

är; för att göra värdena mellan konstruktioner så linjära och kontinuerliga som möjligt måste mer en 

ett påstående - som har till avsikt att mäta samma sak - användas, ” A true Likert scale, as Likert 

defined it, is made up of many items, which all measure the same attitude” (Grace-Martin 2008) och ” 

… and the fact that a single item is not a scale in the sense of a measurement scale” (Carifio och Perla 

2007, s. 110). Fortsättningsvis rekommenderar Grace-Martin (2008) att en skala med ett värde på 

minst fem bör användas, helst sju. Det rekommenderas även att ett test av signifikans ska göras 

(motsvarande; nonparametric equivalent) där ett striktare p-värde på p < 0.01 eller ännu mindre bör 

eftersträvas. I appendix A kan det observeras att alla konstruktioner som arbetet hade till avsikt att 

mäta (förklarande samt bestämda variablerna) är uppbyggd av två eller flera påståenden som har till 

syfte att mäta samma sak. Här kan det även observeras att alla påståenden mättes av en skala mellan 

ett till sju. Syftet med att mäta tillförlitlighet – som diskuteras i delsektion 5.2.1 och där resultaten 

presenteras i 6.3.3 – är att fastställa att indikatorerna (påståenden) inom en konstruktion är 

konsekventa i vad dem har för uppgift att mäta. Detta gjordes med hjälp av AVE, CR och Cronbach’s 

Alpha, där analysen i 7.2 visade på att tillförlitlighet hade uppnåtts. 

 

I eftertanke kan variabeln vana ha varit ett misstag att inkludera då denna faktor bara kan mätas på de 

personer som faktiskt använder mobila plånböcker (som tidigare skrivet visar resultaten på att bara 

14.1 % av deltagarna använder sig av en mobilplånbok). Detta är istället en faktor som bör inkluderas 

där en undersökning görs på en redan väl integrerad teknik och inte ny teknik som har en relativ låg 

användningsstatistik.  

 

8.2 Begränsningar och framtida arbete 

Att utföra denna typ av undersökning på bara studenter kan ses som en för – eller nackdel. 

Fördelaktigt är detta en urvalsgrupp som håller högst ägandeskap av smarttelefoner och är mer 

benägen att använda sig av dem vilket gör dem till den primära målgruppen att undersöka. Nackdelen 

är emellertid att det kan vara svårt att generalisera resultatet för en hel befolkning vilket resulterar i att 

fler studier måste göras för fler målgrupper. Samma princip gäller även när en undersökning utförs 

med ålder i åtanke, undersökningen som utfördes i detta arbete kan ses som partisk mot specifika 

åldersgrupper då den riktade in sig på studenter i HS där majoriteten är mellan 20-30 år. Detta stärker 

anledningen till att mer undersökningar bör genomföras för att kunna få mer exakta resultat som 

studerar en större målgrupp och en bredare åldersgrupp. 

På grund av konstruktionsfel och feltolkning av information kunde inte faktisk användning mätas och 

analyseras. Detta är en relativt stor del att kunna förklara inom acceptansforskning. Detta arbete 

riktande in sig på en förhållandevis ny teknik där den faktiska användningen kan vara väldigt svår att 

mäta med PLS-SEM då denna teknik kräver ett minimalt antal användbara tupler, d.v.s. det skulle 

behövt mer deltagande i enkätundersökningen som faktiskt använder mobila plånböcker för att kunna 

förklara den faktiska användningen. Här kan istället det anses vara viktigare att kunna förklara 

avsikten att använda istället. Däremot kan liknande studier – som även undersöker faktisk användning 

- göras i framtiden då tekniken blivit mer vanlig bland smarttelefonsanvändare. 

En undersökning med en större fokus på utbud och efterfrågan skulle kunna göras, där syftet med 

studien är att undersöka hur stort utbudet är inom en kommun och jämför sedan detta mot resultatet av 

en minde kvantitativ undersökning som genomförts på befolkningen.  

Modellen som användes i detta arbete är inte lämpad att använda inom en avgränsad urvalsgrupp 

(studenter, företag etc.) då fullständiga mätningar inte kan göras gentemot ålder. En utbyggnad på 
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modellen skulle kunna göras för att kunna få en mer djupgående förklaring till avsikten att använda, 

dels genom att ta bort irrelevanta faktorer och adoptera in nya. 

Modellen som användes i detta arbete tog inte hänsyn till det irrationella beteendet hos individer och 

hur det påverkar avsikt att använda. Detta skulle kunna vara en aspekt att studera djupare inom i ett 

framtida arbete. 

8.3 Bidrag 
Denna undersökning bidrar möjligtvis till att kunna ge en större förståelse kring vad som påverkar 

studenter i avsikt att använda mobila plånböcker. Resultatet hjälper delvis till att identifiera vilka 

nyckelfaktorer som har störst betydelse bland konsumenter vilket i sin tur kan hjälpa företag och 

organisationer som är en del av infrastrukturen som hanterar mobila plånböcker (butiker som har – 

eller ska implementera betalningsalternativet, företag som utvecklar dessa tjänster, exempelvis SEQR 

etc.) att veta var de ska lägga sin fokus någonstans och vilka aspekter kring mobila plånböcker som 

kan förbättras.   
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9 Slutsats 
Utefter den första frågeställningen har vi kunnat fastställa att nivån av användningen av mobila 

plånböcker är minimalt bland studenter på HS. När en flersvarsfråga ställdes till de medverkande 

varför dem inte använder mobila plånböcker, svarade majoriteten (36.5 %) att det inte finns tillräckligt 

med butiker som erbjuder detta som en betalningsmetod. 34.2 % svarade att dem inte såg några 

fördelar med att använda mobila plånböcker, 30.6 % anser att tekniken inte verkar tillräckligt säker. 10 

% svarade att dem ansåg att tekniken verkar för krånglig.  

Fortsättningsvis har arbetet kunnat förklara hur accepterad mobilplånboken är och vilka nyckelfaktorer 

som har störst påverkan på avsikten att använda mobila plånböcker med hjälp acceptansmodell och 

analyseringsmetoden PLS-SEM där förväntad prestanda visade sig ha störst effekt på studenter, detta 

besvarar frågeställning två. Modellen som användes hjälpte till att kunna förklara 71 % av variationen 

i avsikt att använda. 

Resultatet visar på att det finns skillnader mellan kön när det kommer till avsikt att använda. För män 

hade förväntad prestanda störst påverkan, för kvinnor var dock upplevt värde en mer betydelsefull 

faktor. Analysen visade även på att det fanns skillnader mellan åldersgrupperna, emellertid är denna 

information inte definitiv och dess betydelse kan ifrågasättas. Analysen visar även på att varken kön 

eller ålder någon stor påverkan på interaktionen mellan förklarande variabler, vilket besvarar den sista 

frågeställningen, nummer tre.  
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Appendix A – Enkätundersökning 
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Appendix B – Svarsstatistik för enkätfrågor 

Fråga 3: Förväntad prestanda 

 

Fråga 4: Förväntad ansträngning 

 

Fråga 5: Social påverkan 
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Fråga 6: Underlättande förhållanden 

 

Fråga 7: Vana 

 

Fråga 8: Förtroende 
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Fråga 9: Upplevd värde 

 

Fråga 10: Upplevd nöje 

 

Fråga 11: Avsikt att använda 
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Appendix C – Validitetshot 
 

Validitetshot Applicerbart Kan hanteras Kommentar 

Low statistical power Ja Ja smartPLS analyserar 

den data som samlats in 

från undersökningen 

för att kalkylera et p-

värde för urskilja 

mellan höga och låga 

statistiska värden för 

varje variabel, detta för 

att undvika att felaktiga 

slutsatser. 

Violated assumptions 

of statistical tests 

Nej - Inga antaganden görs 

att data:n är normalt 

distribuerat då vi vet att 

undersökningen utförs 

på en isolerad grupp 

(d.v.s. stunder på HS). 

Fishing and the error 

rate 

Ja Ja Genom att använda en 

undersökningsmodell 

som härstammar från 

bl.a. UTAUT2 m.fl. 

samt att analysen görs 

med hjälp av smartPLS 

minskar det risken för 

att resultatet påverkas 

av den mänskliga 

faktorn.  

Reliability of measures Ja Ja Frågorna för enkäten är 

adopterade från tidigare 

arbeten, dock svårt att 

bortse från den 

mänskliga faktorn. För 

att öka tillförlitligheten 

av resultaten valideras 

först data:n innan den 

analyserades. 

Reliability of treatment 

implementation 

Ja Nej Resultatet kommer att 

skiljas åt beroende på 

när undersökningen 

utförs, ex så 

genomfördes enkäten 
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på studenter under en 

period då många andra 

examensarbeten 

utfördes. 

Användningen av 

mobila plånböcker kan 

komma att minska/öka 

vilket i sin tur påverkar 

resultatet ifall samma 

undersökning skulle 

utföras i framtiden. 

Random irrelevancies 

in experimental setting 

Nej - En kvantitativ studie 

genomfördes, liten 

påverkan på resultat 

(enkäten kunde 

avbrytas och återupptas 

när som helst av den 

medverkande). 

Random heterogeneity 

of subjects 

Nej - Målet var att kolla 

användningen av 

mobila plånböcker 

bland studenter och 

inte den generella 

populationen. 

History Nej - Enkätundersökningen 

var ej bunden till ett 

eller flera tillfällen utan 

kunde genomföras av 

den medverkande 

under en viss period 

när det passade bäst. 

Maturation Ja Ja Risken att enkäten är 

för lång vilket kan 

medföra att en 

medverkande väljer att 

inte slutföra 

undersökningen, detta 

försökte undvikas 

genom att bl.a. hålla 

enkäten relativt kort 

och även locka de 

medverkande med 

chansen att vinna en 

surfplatta. 
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Testing Nej -  

Instrumentation Ja Ja Detta hot försöks 

minimeras genom att 

hålla bl.a. designa 

enkäten enkelt för att 

minimera feltolkningar. 

Statistical regression Nej -  

Selection Ja Nej Se validitetshot 

random heterogeneity 

of subjects. 

Mortality Nej - Hot inte närvarande då 

en kvantitativ 

undersökning gjordes. 

Ambiguity about 

direction of causal 

influence 

Nej -  

Interactions with 

selection 

Nej - Hot inte närvarande då 

undersökning gjorde på 

bara en grupp. 

Diffusion or imitation 

of treatments 

Nej - Hot inte närvarande då 

ingen kontrollgrupp 

användes. 

Compensatory 

equalization of 

treatments 

Nej - Hot inte närvarande då 

ingen kontrollgrupp 

användes. 

Compensatory rivalry Nej - Hot inte närvarande då 

ingen 

kontrollgrupp/olika 

grupper 

användes/studerades. 

Resentful 

demoralization 

Nej - Hot inte närvarande då 

ingen 

kontrollgrupp/olika 

grupper 

användes/studerades. 

Inadequate 

preoperational 

explication of 

constructs 

Ja Ja Detta hot minimeras 

bl.a. genom att tydlig 

förklara metoderna för 

undersökningen. 
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Mono-operation bias Ja Ja För att minimera detta 

hot har 

undersökningsmodellen 

använt sig av en 

majoritet av variabler 

som bl.a. härstammar 

från UTAUT2, vars 

syfte är att kunna 

förklara avsikten att 

använda en given 

teknologi.  

Mono-method bias Ja Nej Bara en typ av 

undersökning 

(kvantitativ) med en 

typ av 

analyseringsmetod 

(PLS-SEM) användes. 

Confounding 

constructs and levels of 

constructs 

Ja Ja Det är väldigt svårt att 

veta ifall modellen som 

använts inkluderar alla 

relevanta variabler som 

ska mätas, detta kan 

kräva att flera studier 

görs med samma 

modell så att resultat 

kan jämföras. 

Interaction of different 

treatments 

Nej -  

Interaction of testing 

and treatment 

Nej -  

Restricted 

generalizability across 

constructs 

Nej -  

Hypothesis guessing Nej - Det medverkande är 

väl medvetna om vad 

undersökning har till 

syfte att undersöka. 

Evaluation 

apprehension 

Nej - Undersökningen är helt 

valfri och anonym. 

Experimenter 

expectancies 

Nej - Detta hot minimeras 

tack vare att resultatet 

blir analyserat av ett 
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datorprogram 

(smartPLS) och inte via 

en forskare som kan 

misstolka eller tolka 

resultatet utefter vad 

han själv förväntade 

sig. 

Interaction of selection 

and treatment 

Nej - Arbetet undersöker en 

grupp studenter vars 

syfte är att representera 

alla studenter på HS. 

Inga speciella studenter 

valdes ut för 

undersökningen, utan 

alla programansvariga 

som representerar alla 

studenter kontaktades.  

Interaction of setting 

and treatment 

Ja Ja Att analysera 

kvantitativ data kan 

göras på olika sätt, 

genom att studera hur 

liknande tidigare 

studier har gjort 

(använt PLS) kan detta 

hot minimeras. 

Interaction of history 

and treatment 

Ja Nej Detta är ett hot som 

alltid är närvarande, 

exempelvis hemsidan 

som användes för 

enkätundersökningen 

kan gå ner när som 

helst, vilket är både 

svårt att förutse och 

förhindra. 

 

  



59 

 

Appendix D – Sammanfattning 
Denna rapport förser med analyseringsresultat och utvärdering från en kvantitativ undersökning som 

genomfördes på studenter i Högskolan i Skövde (HS) med fokus på acceptans och användning av 

mobila plånböcker. Undersökningsmetoden som användes var en kvantitativ enkätundersökning som 

gjordes tillgänglig via internet och som hade för avsikt att ta reda på hur accepterad mobila plånboken 

är som teknik och hur utbrett användningar är bland studenter på HS. Arbetet baseras på en 

undersökningsmodell som främst härstammar från UTAUT2-modellen och som har testats för att 

försäkra om validitet och tillförlitlighet. Analys av data gjordes med hjälp av Partial Least Squares 

Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hela enkötundersökningen samt svarsstatistiken för denna 

finns tillgänglig som appendix i rapporten. 

 Resultatet av undersökningen visar bland annat på att upplevt värde och förväntad prestanda har störst 

effekt på avsikten att använda mobila plånböcker och resultatet pekar även på att kvinnor värderar de 

fördelar som för tillfälligt erbjuds av mobila plånböcker, mer så än vad män gör. 

Utefter frågeställningarna har vi kunnat fastställa att nivån av användningen av mobila plånböcker är 

minimalt bland studenter på HS, fortsättningsvis har arbetet kunnat förklara hur accepterad 

mobilplånboken är och vilka nyckelfaktorer som har störst påverkan på avsikten att använda mobila 

plånböcker. Resultatet visar på att det finns skillnader mellan kön när det kommer till avsikt att 

använda. Analysen visade även på att det fanns skillnader mellan åldersgrupperna dock hade varken 

kön eller ålder någon märkvärdig påverkan på interaktionen mellan förklarande variabler. 

På grund av konstruktionsfel och feltolkning av information kunde inte faktisk användning av mobila 

plånböcker inte mätas och analyseras. Det är även svårt att generalisera resultatet för en hel befolkning 

då undersökningen utfördes på en isolerad grupp, vilket resulterar i att fler studier måste göras för flera 

olika målgrupper. 


