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Resumé 
 
Mobiloperatörer har under en längre tid haft en stark fokusering på konsumentmarknaden 
och i flera avseenden försummat företagsmarknaden för mobila tjänster. Detta har till viss 
del förändrats under de senaste åren i takt med utvecklingen av mobil e-post som primärt 
riktas mot företag och organisationer. Vi har uppmärksammat denna förändring och därmed 
intresserat oss för organisationers användning av mobila tjänster. En marknad som vi tror 
kommer att expandera än mer under de kommande åren.    
 
Syftet med vår uppsats är att empiriskt undersöka vad som påverkar anställdas användning 
av mobila tjänster. Med utgångspunkt i teorier om teknikacceptans lyfter vi fram fem 
faktorer (nytta, lättanvändbarhet, sociala influenser, användningsförutsättningar, relativa 
tekniska fördelar) som sammanställs i en undersökningsmodell. Vi undersöker sedan i 
vilken utsträckning dessa faktorer påverkar hur ofta SMS, MMS och mobil e-post används. 
Genom undersökningen skapas en bild av varför anställd använder mobila tjänster i sitt 
arbete och som kan vara intressant för såväl företag som mobiloperatörer att ta del av. 
 
Vi har genomfört en enkätundersökning bland anställda inom Tetra Pak, Strålfors och 
Malmö Stad. Resultat från undersökningen visade att sociala influenser var den faktor som 
i störst utsträckning påverkade hur ofta tjänsterna används. Intresseväckande var att 
lättanvändbarhet inte utövade någon påverkan på hur ofta tjänsterna SMS och MMS 
användes och att denna påverkan var marginell för tjänsten mobil e-post.   
 
 

Nyckelord 
 
Mobila tjänster, teknikacceptans, organisationer, enkätundersökning 
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1 Inledning  
_________________________________________________________________________ 
 
I uppsatsens inledande kapitel kommer vi att ge en kortfattad beskrivning av bakgrunden 

till det område vi har för avsikt att studera. Den följs upp av en problematisering där vi 

presenterar syftet med vår undersökning samt vilken undersökningsfråga vi vill besvara. 

Avslutningsvis presenterar vi hur undersökningen har avgränsats.      

_________________________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund  
”Ska du redan gå för dagen?” ”Ja, jag måste till stan och fixa några saker men du kan alltid 
nå mig på mobilen i fall det är något”.  
 
Detta skulle mycket väl kunna vara en konversation mellan två kollegor på ett företag, men 
är i detta fall ett konstruerat exempel. Det visar emellertid hur möjligheten att arbeta mobilt 
har blivit en självklarhet inom många företag och att det i allt större utsträckning talas om 
den mobila arbetaren. Den mobila arbetaren rör sig ständigt mellan olika fysiska och 
sociala miljöer och knyter på en frekvent basis nya interna och externa kontakter (Kakihara 
& Sørensen, 2004). De sociala kontaktnät som byggs upp är betydelsefulla resurser för 
företagen, då kunskap har kommit att bli ett av deras främsta konkurrensvapen (Daft, 
2004). Den kunskap som värdesätts inom ett företag är inte alltid av formell karaktär som 
med enkelhet kan dokumenteras och sparas i en databas. Många gånger bygger kunskap på 
personers erfarenheter, tumregler och omdömen (Ibid). Dessa kunskapskategorier tas fram 
och sprids genom att personer från olika områden med olika expertiser interagerar med 
varandra. 
 
För att kunna bevara de sociala kunskapsnätverk som byggs upp och se till att rätt person 
kan få rätt information i rätt tid krävs någon form av tekniskt stöd. Exempel på ett sådant 
stöd är mobiltelefonen, som idag har en självklar plats inom många svenska företag och där 
den senaste statistiken pekar på ett ökat användande. Under senare halvan av 2004 och 
början av 2005 tecknades närmare hundratusen nya företagsabonnemang för mobil telefoni 
(Post och Telestyrelsen [PTS], 2005b). Intervjuer med svenska verksamhetschefer har även 
visat att en tredjedel av dem kunde tänka sig att avstå från fast telefoni och uteslutande låta 
sina anställda använda mobiltelefoner (Temo, 2006). Tillsynes har ett flertal företag 
uppmärksammat fördelar med den mobila telefonin där användaren, oberoende av tid och 
plats, kan kommunicera med andra människor.  
 

1.2 Problemområde   
De senaste femton årens tekniska utveckling har skapat möjligheter för användare av 
mobiltelefoner att kommunicera på andra sätt än genom tal. Precis som det går att installera 
en programvara på en dator går det att installera mobila tjänster på en mobiltelefon. Vissa 
tjänster finns förinstallerade på telefonen och behöver bara aktiveras, medan andra måste 
köpas separat och installeras. Short Message Service (SMS) är ett exempel på en 
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förinstallerad mobil tjänst, där användaren genom sin mobiltelefon kan skicka ett 
textmeddelande till en annan mobiltelefon. Bengtsson och Johansson (2006) har visat att 
svenska företag i stor omfattning använder sig av SMS både i marknadsföringssyfte och för 
intern kommunikation. En av fördelarna som lyfts fram i deras undersökning är att SMS-
tjänsten är ett effektivt sätt att komma i kontakt med kollegor. Detta utan att behöva störa 
dem mitt under ett viktigt möte, vilket hade varit fallet vid ett telefonsamtal. Även Eldridge 
och Grinter (2001) menar att den nytta som associeras med SMS härstammar i att man kan 
kommunicera i ett mobilt sammanhang där ett telefonsamtal kan uppfattas som olämpligt. 
 
Under 2003 togs tredje generationens mobilnät (3G) i bruk i Sverige. Det resulterade i 
högre överföringshastigheter av data till och från en mobiltelefon och därigenom 
möjligheter för användning av mer avancerade mobila tjänster (AB Stelecon, 2005). 
Utvecklingen av tjänster till tredje generationens mobiltelefoner har haft 
konsumentmarknaden i fokus och i stor utsträckning försummat företagens behov av mobil 
kommunikation (AB Stelacon, 2004). Besök av mobiloperatörernas hemsidor på Internet 
visar emellertid att de har fått upp ögonen för företagsmarknaden och i allt större 
utsträckning börjat ta fram olika mobila företagslösningar. Framförallt är det mobil e-post 
som operatörerna på senare år har försökt kommunicera nyttan med till sina potentiella 
företagskunder.  
 
Det finns för närvarande ett antal mobila tjänster som anställda kan använda som stöd i sitt 
dagliga arbete. Det som fångat vårt intresse är inte att tjänsterna existerar utan snarare 
varför de används. Ett vanligt förekommande argument som utnyttjas för att förklara 
användningen av mobila tjänster är den förhöjda känslan av frihet som åstadkoms genom 
tid- och platsoberoende (Mallat, 2004). Som anställd finns möjligheten att ständigt hålla sig 
informerad om olika händelser och beslut inom och utanför företaget utan att behöva 
uppsöka sitt kontor. Att känna sig flexibel i sitt arbete är troligtvis en starkt bidragande 
orsak till varför anställda använder mobila tjänster men det säger inte hela sanningen. 
Kakihara och Sørensen (2002) menar att det finns en bristande förståelse för konceptet 
mobilitet där hänsyn uteslutande tas till hur en person fysiskt förflyttar sig från en plats till 
en annan. Att vara mobil har också en social aspekt eftersom det handlar om hur en person 
interagerar med sin omgivning och sina medmänniskor. En anställd förflyttar sig under sin 
arbetsdag mellan olika sociala kontexter; kontor, möten, fikarum, där han eller hon intar 
olika roller; chef, kollega, kompis (Lyytinen & Yoo, 2002).  
 
Weilenmann (2003) menar att den inskränkta synen på mobilt arbete är en konsekvens av 
att forskning på området har sin utgångspunkt i det fysiskt existerande kontoret. Att inte 
befinna sig utanför kontoret, men ändå ha tillgång till samma information och resurser, 
likställs vanligtvis med att vara mobil (Ibid.). Personer som använder mobila tekniker har 
emellertid inte uteslutande de nyttorelaterade aspekterna som drivkraft. Fallman (2003) gör 
en liknelse mellan en mobiltelefon och en diamant där båda syftar till att säga någonting om 
dess användare. Precis som en diamant har därför en mobiltelefon ett symboliskt värde för 
sin ägare, där telefonen hjälper personer i ägarens omgivning att skapa sig en bild av denne. 
Vi anser att ett liknande resonemang kan appliceras på mobila tjänster genom att personer i 
användarens omgivning ser hur denne interagerar med sin telefon då han skickar e-post, 
kopplar upp sig mot företagets affärssystem eller deltar i videokonferenser.  
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Det finns indikationer på att företagsmarknaden för mobila tjänster kommer att expandera 
under de närmaste åren (AB Stelacon, 2003b). Vi anser därmed att det finns ett betydande 
intresse av att bredda forskningen på området då tidigare studier nästintill uteslutande 
fokuserat på konsumentmarknaden och därmed en privat användningssituation. I de fall där 
användning har studerats inom organisationskontexter har fokus legat på organisationen i 
sin helhet och inte på de drivkrafter som existerar hos den enskilde individen. I övrigt har 
tidigare forskningen primärt varit inriktad på att identifiera betydande faktorer bakom 
individens val att använda mobila tjänster. Även om valet att använda tjänsterna är ett 
betydelsefullt område att studera anser vi att det i en organisationskontext finns ett mer 
intressant angreppssätt. I anknytning till resonemanget om den mobila arbetaren är det 
relevant att reda på vad som får den anställde att göra mobila tjänster till en naturlig del av 
sitt arbete. Det vill säga vad som får denne att ”tappa tråden” och på en frekvent basis 
använda sig av mobila tjänster i sitt arbete.   
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som påverkar anställdas användning av mobila 
tjänster. Genom litteraturstudier identifieras och operationaliseras de fem faktorerna; nytta, 
lättanvändbarhet, sociala influenser, användningsförutsättningar och relativa tekniska 

fördelar, och sammanställs i en undersökningsmodell. Med utgångspunkt i den framtagna 
modellen besvaras sedan frågeställningen; I vilken utsträckning påverkar de fem faktorerna 
hur ofta en anställd använder sig av mobila tjänster. De fem undersökningsfaktorer som vi 
valt att fokusera på kommer presenteras mer utförligt i kapitel 2 där vi även motiverar valet 
av dessa faktorer.   
 

1.3 Avgränsning  
Vi har valt att genomföra vår studie i tre organisationer. Vi vill emellertid påpeka att vi inte 
har för avsikt att göra en jämförande analys mellan organisationerna. Anledningen till att vi 
valt att vända oss till mer än en organisation är uppfattningen att detta skulle ge oss 
möjlighet att nå ut till ett större antal undersökningspersoner. Vi är medvetna om att det 
troligtvis existerar skillnader mellan de tre organisationerna som kan ha en inverkan på de 
resultat som framkommer genom undersökningen. Dessa skillnader kan vara i form av 
anställdas tillgång till mobila tjänster, deras arbetsuppgifter, organisationens 
kommunikationspolicy etc. Vi har dock valt att bortse från dessa eventuella diskrepanser i 
vår undersökning.   
 
Vi vill även framhålla att vi uteslutande riktar vår studie mot personer som anses ha en god 
insikt i IT-användning och utveckling på området. En bedömning som vi har överlåtit till 
kontaktpersoner inom respektive organisation. Motiveringen till denna avgränsning bygger 
på vår egen uppfattning att dessa personer kan underordnas användarkategorin ”early 
adopters”. Vi antar att deras intresse för IT gör dem till de mest troliga användarna av 
mobila tjänster och de som i störst utsträckning har gjort tjänsterna till en naturlig del av sitt 
dagliga arbete.   
 
Mobil terminal är ett vanligt förekommande begrepp inom litteratur som behandlar mobila 
tjänster. En mobil terminal kan vara en mobiltelefon, en handdator1 eller en bärbar PC (AB 

                                                 
1 En handdator är en dator liten nog att ha i handen eller i ficka. Exempelvis en Palm eller en Pocket Pc. 
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Stelacon, 2003a). Vi kommer i uppsatsen att uteslutande fokusera på de tjänster som 
används med en mobiltelefon eller en handdator som stödteknik. Värt att poängtera är att vi 
i undersökningen inte kommer att göra en distinktion mellan användare av mobiltelefon 
och handdator. Vi är medvetna om att det är två delvis olika tekniker men betraktar i detta 
sammanhang dem som ”samma” stödteknik. Vidare kommer vi att betrakta de mobila 
tjänsterna utifrån vad de fyller för funktion och inte efter vad mobiloperatörerna valt att 
kalla dem. Det får konsekvensen att vi exempelvis ser mobil e-post som en tjänst. Detta till 
trots att det finns ett flertal lösningar från olika operatörer med vars hjälp det är möjligt att 
skicka och ta emot e-post. 
 
Det finns ett stort antal mobila tjänster på marknaden och som kan användas i 
jobbrelaterade aktiviteter. Constantiou, Damsgaard och Knutsen (2005) delar in användare 
av mobila tjänster i fyra övergripande kategorier. Dessa är ”talkers” (använder rösttjänster), 
”writers” (använder SMS), ”photographers” (använder MMS) och ”surfers” (använder 
tjänster som stöds av GPRS). Vi har tagit fasta på de tre sistnämnda kategorierna och 
inkluderat en tjänst per kategori i vår undersökning. De tre mobila tjänster som vi därmed 
valt att fokusera på är; SMS, MMS och mobil e-post.  
 
Vi vill lyfta fram att vi är medvetna om att de tre mobila tjänsterna kan vara föremål för 
både en privat användning och en jobbrelaterad användning. Vi har valt att uteslutande 
fokusera på den jobbrelaterade användningen och har varit mycket tydliga med att 
kommunicera detta till våra undersökningspersoner.     
 
I nästkommande kapitel presenterar vi den litteratur som ligger till grund för vår uppsats. 
Vi vill påpeka att litteraturgenomgången avsiktligt placerats före metodkapitlet som 
vanligtvis kommer först i en uppsats. Anledningen är att vissa avsnitt i metodkapitlet kräver 
kunskap om vår teoretiska utgångspunkt och vår undersökningsmodell vilket vi redogör för 
i litteraturgenomgången.   
 

1.4 Litteratursökning  
För att hitta information om svenska företags användning av mobila tjänster använde vi 
sökmotorerna Altavista och Google. Vi använde sökord som ”mobila tjänster + företag”, 
”företags användning av mobila tjänster”, ”mobil e-post + företag” etc. De träffar vi fick 
var huvudsakligen pressmeddelanden från olika mobiloperatörer och länkar till deras 
webbsidor. Vi fick även en del träffar på rapporter av undersökningar som genomförts av 
Post och Telestyrelsen. Vi misstänkte att den bild som mobiloperatörerna målade upp i sina 
pressmeddelanden kunde vara en aning missvisande eftersom de självklart vill visa en så 
positiv bild som möjligt. Vi valde därför att i första hand använda oss av rapporter som 
återfanns i Post och Telestyrelsens elektroniska databas med publikationer av deras årliga 
undersökningar. Här fann vi både undersökningar som Post och Telestyrelsen själva 
genomfört och undersökningar som de varit initiativtagare till men överlåtit till 
konsultfirmor att utföra. Vi strävande efter att hitta så färsk information som möjligt och 
började därmed gå igenom undersökningar som publicerats under det senaste året. Vissa 
aspekter som vi ansåg vara intressanta för vår undersökning kunde vi inte hitta aktuell 
information kring. Vi var därmed tvungna att även ta med publikationer som var några år 
gamla.  



 8 

 
För att skapa en förståelse för vad tidigare forskning kring mobila tjänster inriktat sig på 
och kommit fram till använde vi Lunds universitets elektroniska sökverktyg ”Elin”. Som 
komplement använde vi även sökmotorerna Altavisa och Google samt Lunds universitets 
uppsatsdatabas OLLE. I ”Elin” sökte vi efter forskningsartiklar som beskrev studier kring 
mobila tjänster och som publicerats i vetenskapliga journaler med gott renommé. Initialt 
sökte vi efter publikationer som hade ”mobile service” som nyckelord men förstod snart att 
”m-service” var ett mer frekvent använt begrepp i dessa kretsar. Vi utökade därför vår 
sökning till artiklar med antingen mobile service eller m-service som nyckelord. Av 
abstrakten att döma gjorde vi en avvägning av vilka artiklar som var av störst intresse för 
oss. Dessa laddades ned i fulltext versioner och lästes igenom. Flertalet artiklar refererade 
till samma undersökningar och dessa frekvent förekommande referenser sökte vi efter och 
tog själva del av. Vi fick även uppslag av lärare på institutionen för Informatik om vilka 
artiklar som kunde vara av intresse för oss. En del av dessa fick vi som utskrivna som 
papperskopior.  
Vi var sedan tidigare bekanta med konceptet teknikacceptans och visste vilka artiklar som 
skulle var av intresse. Dessa artiklar sökte vi efter med hjälp av ”Elin” och laddade ner dem 
i fulltextversioner. Vidare gjorde vi sökningar efter artiklar med ”technology acceptance” 
och ”mobile service” alternativt ”M-service” som nyckelord.  
 

1.5 Kritik av litteratur  
Valet av vilka referenser som ska inkluderas i en uppsats bör baseras på en utarbetad 
strategi och källorna måste sedan presenteras på ett begripligt och strukturerat sätt 
(Backman, 1998). Detta påpekande har fungerat som vår ledstjärna i 
litteraturgranskningsprocessen. Vi har noggrant utvärderat varje referens relevans för vår 
undersökning och tagit ställning till om den bidrar med någon betydelsefull kunskap. Vid 
bedömningen av en referens relevans har vi utgått från den forskningsfråga som vi har för 
avsikt att besvara. Vi har därmed i huvudsak valt att ta med forskning som angripit 
användning av mobila tjänster utifrån samma teoretiska perspektiv som vi och studerat 
samma faktorer.  
 
Vi har inte bara tagit ställning till vilka källor som bör användas med utgångspunkt i dess 
relevans för vår undersökning. Hänsyn har även tagits till huruvida de står att betrakta som 
tillförlitliga. Leth och Thurén (2000) påpekar att kritik av referenser bör ha sin 
utgångspunkt i fyra granskningskriterier vilka de identifierar som: äkthet, tid, beroende och 
tendens. Som tidigare påpekats har vi i största möjliga utsträckning försökt använda oss av 
så aktuella studier som möjligt. Med avseende på tidigare forskning har vi valt att fästa vikt 
vid artiklar som återfinns i vetenskapliga journaler eftersom dessa har genomgått en 
betydande granskning innan det har publicerats. I de fall där forskare refererat till 
originalarbeten i sina artiklar har vi tagit del av dessa. Att lokalisera och ta del av 
originalstudier ser vi som en kvalitetshöjande process. Detta eftersom vi sett tendenser till 
att forskare i viss utsträckning vinklar resultat ifrån tidigare genomförda undersökningar i 
syfte att positionera sina egna resultat på ett specifikt sätt.  
 
Presentationen av svenska företags användning av mobila tjänster har i huvudsak grundats 
på undersökningar utförda av Post och Telestyrelsen. Leth och Thurén (2000) menar att 
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resultat ifrån undersökningar som genomförts på initiativ av statliga myndigheter inte 
nödvändigtvis bör betraktas som självklart sanna. Vi har haft i åtanke att resultat från dessa 
undersökningar många gånger ligger till grund för ny lagstiftning på området. Därmed kan 
det finnas bakomliggande motiv till att vissa resultat lyfts fram på ett speciellt sätt samtidigt 
som andra tonas ner. Sökningar på Internet har visat att Post och Telestyrelsen samt olika 
mobiloperatörer är de gjort de mest omfattande studierna av företags användning av mobila 
tjänster. Som tidigare påpekats har mobiloperatörerna ett tydligt intresse av att ställa 
tjänsterna i en god dager varför det finna anledning att se Post och Telestyrelsen som en 
något mer tillförlitlig referens. Vi har i vissa avseenden tagit fasta på resultat från 
undersökningar initierade av mobiloperatörer men inte låtit dessa få en alltför framskjuten 
position i vårt arbete.   
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2 Användning av mobila tjänster  
_________________________________________________________________________ 
 
Vi kommer inledningsvis i detta kapitel att ge en övergripande beskrivning av synen på 

mobila tjänster inom svenska organisationer. Den åtföljs av en presentation av vad tidigare 

forskning med inriktning på mobila tjänster resulterat i. Slutligen redogör vi för vår studies 

teoretiska utgångspunkt och sammanfattar de faktorer vi valt att titta på i en 

undersökningsmodell.       

_________________________________________________________________________ 
 

2.1 Synen på mobila tjänster inom svenska organisationer 
Svenska företag har under de senaste åren visat ett stort intresse för mobila tjänster, i 
synnerhet e-postlösningar till mobiltelefonen, men antalet företagsanvändare är 
förhållandevis få (AB Stelacon, 2004). Undersökningar bland svenska företag har visat att 
mindre än tio procent av företagen använder tjänster för e-post, filöverföring samt 
uppkoppling mot Internet genom mobiltelefonen (Ibid.). Dessa siffror kan jämföras mot 
användarantalet för SMS som vid tidpunkten för undersökningen var drygt nittio procent 
(Ibid.). Under slutet av 2005 genomfördes en Gallupundersökning bland svenska företag 
som gav indikationer på ett framtida ökat användande av mobil e-post (Nokia, 2005). Drygt 
femtio procent av de tvåhundrafemtio företagsanställda som intervjuades förväntade sig 
använda e-post i mobiltelefonen inom ett år. Fördelarna med att ha tillång till sitt e-
postkonto i mobiltelefonen uttrycktes som ökad flexibilitet, möjlighet att reagera och svara 
snabbare på meddelanden, samt att inte behöva ha med sin bärbara dator. Vidare uttrycktes 
mobiltelefonens display som det största hindret mot användning av mobila tjänster då 
denna ansågs vara för liten för att kunna använda tjänsterna på ett önskvärt sätt.  
 
Trots att det finns tecken på att företagen kommer att börja använda mobila tjänster i allt 
större omfattning menar PTS (2003a; 2003b) att det finns vissa hinder. De menar att 
företagsmarknaden för mobila tjänster under en lång tid befunnit sig i en moment 22 
situation. Detta eftersom mobiloperatörerna inte avsätter tillräckligt med resurser till 
utveckling av bra mobila lösningar för företag förrän det finns en tydlig marknad. Från 
företagens sida menar man att de inte tänker göra betydande investeringar i mobila tjänster 
förrän det finns bevis för att dessa kan hjälpa till att effektivisera verksamheten (PTS, 
2005a). Tredje generationens mobilnät (3G) skapar med sin snabba överföringshastighet 
möjligheten att utföra dataintensiva överföringar till och från 3G-anpassade mobiltelefoner. 
Exempel på dataintensiva överföringar kan vara sändande och mottagande av e-post, 
liksom uppkoppling mot en av företagets databaser. Statistik över de svenska företagens 
användning av 3G-telefoni indikerar dock att de inte tagit till sig tekniken på det sätt som 
mobiltelefonstillverkare och mobiloperatörerna hoppats på. En omfattande 
företagsundersökning från slutet av år 2005 visade att drygt åttio procent av företagen 
saknade 3G-abonnemang (Temo, 2006). Vidare framkom att den huvudsakliga orsaken till 
avsaknaden av abonnemang var att man från företagets sida inte ansåg sig ha behov av 3G-
tjänster (Temo, 2006). 
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Företagen ser personer med ledande befattningar som potentiella användare av mobila 
tjänster, men inte de anställda som utför operativa arbetsuppgifter (PTS, 2003a). Detta 
antas vara en konsekvens av att operatörerna misslyckats med att kommunicera tjänsternas 
nyttoaspekter (Ibid.). Även säkerhetsrelaterade aspekter förmodas vara ett hinder mot ett 
ökat användande av mobila tjänster. De svenska företagen har generellt sett bristfälliga 
kunskaper om olika säkerhetsfrågor rörande mobila tjänster (PTS, 2003b). Då stora delar av 
den information som behandlas inom ett företag är av strategisk betydelse måste företagen 
säkerställa att den inte hamnar i orätta händer. En bristande kunskap om hur detta 
säkerställande kan ske vid användning av mobila tjänster kan resultera i ett avståndstagande 
från den mobila tekniker (Ibid.).  
 

2.2 Forskning om mobila tjänster 
Området mobila tjänster har under de senaste åren utforskats extensivt där olika studier 
genererat en rad intressanta upptäckter. Dahlberg och Mallat (2002) har undersökt vilka 
faktorer som påverkar en persons användning av mobila betalningslösningar, d.v.s. använda 
mobiltelefonen och genom WAP teknik betala för olika produkter eller tjänster. Resultat 
från studien visar att lättanvändbarhet var den mest betydelsefulla användningsfaktorn. En 
mobil betalningstjänst som tvingar användaren att genomgå en flerstegsprocedur för att 
kunna verkställa en betalning uppfattas som komplicerad att använda. I de fall tjänsten är 
behäftad med komplicerade användningsförfaranden menar undersökningspersonerna att de 
hellre använder sig av andra betalningsmetoder som de är mer vana att använda.  
 
Att uppfattad lättanvändbarhet är starkt bidragande orsak till varför personer väljer att 
använda mobila tjänster har även framkommit i andra studier. Mallat, Rossi, Tuunainen och 
Öörni (2006) har i en undersökning, med fokus på mobila tjänster som stöd för att köpa 
buss och tågbiljetter, kunnat konstatera att lättanvändbarhet hade en betydande påverkan på 
en persons användning av tjänsten. Om en person inte med enkelhet kunde ta fram sin 
mobiltelefon och genom några få knapptryckningar köpa en biljett ansågs tjänsten inte 
generera några fördelar. De fördelar som i första hand åsyftades var möjligheten att 
omgående lösa ett problem, så som att kunna köpa en biljett trots avsaknad av småmynt. 
Uppfattad lättanvändbarhet påverkar inte enbart huruvida en person väljer att använda en 
tjänst eller ej, utan influerar även personens uppfattning av tjänstens nytta (Knutsen, 2005). 
En mobil tjänst som associeras med invecklade användningsmönster tenderar att skapa en 
uppfattning hos personen att tjänsten inte för med sig någon nytta. Personer som är 
anställda inom ett företag har begränsat tålamod vad beträffar inlärningsfasen av mobila 
tjänster (Ohlsson-Buddhinan, 2004). Det får konsekvensen att den anställdes första 
interaktionstillfällen med en tjänst är av stor betydelse för i vilken utsträckning han eller 
hon kommer att acceptera tjänsten ur ett lättanvändbarhetsperspektiv. Om en tjänst 
uppfattas som komplicerad att installera och lära sig att använda är sannolikheten stor att 
den kommer överges innan den fullständigt utforskats (Ibid.).  
 
Vid studier av mobila tjänster är det viktigt att beakta att uppfattad lättanvändbarhet inte 
uteslutande är en produkt av den specifika tjänsten. Hänsyn måste i detta avseende även tas 
till den terminal genom vilken tjänsten används och hur denna är utformad (Levy & 
Wareham, 2002). Därmed är det extremt komplicerat att fånga den uppfattade 



 12 

lättanvändbarhet som explicit kan härledas till den mobila tjänsten. Tjänst och terminal bör 
därför i detta avseende betraktas tillsammans och som en enhet (Ibid.).  
 
Användning av mobila tjänster kan inte studeras utifrån enbart ett tekniskt eller ett 
funktionellt perspektiv utan man bör även fästa avseende vid de mer sociala och mänskliga 
aspekterna (Mallat et al. 2006). I studien framkom att uppfattad överensstämmelse mellan 
den livsstil en person förknippade sig själv med och den mobila tjänstens karaktäristiska 
drag hade en betydande påverkan på vilka tjänster som användes (Ibid.) En person fastnar 
för de mobila tjänster som på ett tydligt sätt visar omgivningen vilken typ av person han 
eller hon är (Ibid.). Det har också visat sig att en person påverkas implicit av andra personer 
i sin direkta omgivning vid sitt val av mobila tjänster (Carlsson, Carlsson, Hyvönen, 
Puhakainen & Walden, 2006). Detta genom att personen i fråga upplever att det finns 
förväntningar på honom att uppträda på ett speciellt sätt, t.ex. att som genuint 
teknikintresserad vara bland de första att införskaffa och använda en nylanserad mobil 
tjänst. Wang, Lin och Luarn (2006) förespråkar att forskning inom mobila tjänster bör 
inkorporera variabler som tar fasta på sociala aspekter i sina undersökningsmodeller. 
Mobila tjänster skiljer sig i många avseenden från mer traditionella informationstekniker 
vilket därmed ställer krav på vidareutveckling av de teorier och modeller som sedvanligt 
används vid studier av informationstekniker (Ibid.).  
 
Det är inte enbart de faktorer som är av en utpräglad social karaktär som till viss del 
försummats vid forskning av mobila tjänster. Lee och Jun (2005) är av åsikten att flertalet 
undersökningar kring användning av mobila tjänster inte i tillräcklig utsträckning tar fasta 
på faktorer relaterade till den kontext tjänsten används i. En person kan befinna sig i olika 
fysiska och sociala miljöer där den nytta som associeras med en tjänst i stor utsträckning 
präglas av den omgivning som användaren för tillfället befinner sig i. Mobila tjänster syftar 
till att göra information tillgänglig för sina användare och användaren vill bara ta del av den 
information som kan vara honom behjälplig vid en specifik tidpunkt (Ibid.). Genom att 
inkludera faktorer som tar fasta på kontextuell nytta skapas en utökad förståelse för varför 
personer väljer att använda mobila tjänster. Kontextuell nytta vid studier av mobila tjänster 
tar fasta på användarens förflyttning mellan olika platser och hur detta ger upphov till unika 
interaktionsmönster med andra individer. Social mobilitet beskrivs som förmågan att röra 
sig mellan olika sociala kontexter; kontor, möten och fikarum där användaren av mobila 
tjänster intar olika sociala roller; chef, kollega, kompis (Lyytinen & Yoo (2002). För att en 
mobil tjänst ska betraktas som användbar i detta avseende krävs möjligheten att konfigurera 
tjänsten så de tillfredställer de personliga behov användaren har vid en viss tidpunkt (Ibid.). 
 
Även om merparten av den forskning som bedrivits kring varför individer använder sig av 
mobila tjänster koncentrerats till konsumentmarknaden finns det studier som tagit fasta på 
en företagsanvändning. O’Hara, Perry, Sellen, Barry och Brown (2000) har undersökt hur 
ofta mobil e-post används bland anställda som kan betraktas som mobila arbetare. De kom 
fram till att användningsfrekvensen var betydande olika för personerna som ingick i studien 
samt att tjänsten huvudsakligen användes för att ta emot e-post. Det visade sig även att 
tjänsten nästan bara användes i de fall då de anställda var på tjänsteresa och inte vid 
temporära ärenden utanför det stationära kontoret.  
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2.3 Teoretisk utgångspunkt  
Vi har i kapitlets föregående avsnitt presenterat några av de mest intressanta resultat som 
tidigare forskning inom mobila tjänster genererat. Vi har medvetet lyft fram de studier som 
angripit problemet utifrån samma teoretiska perspektiv som vi har valt att applicera på vår 
studie. Det avsnitt som nu följer är således en presentation av vår studies teoretiska 
utgångspunkt.  
 
2.3.1 Teknikacceptans     
Vi har valt att angripa användningsfenomenet av mobila tjänster utifrån ett 
teknikacceptansperspektiv. Vi vill initialt påpeka att vi har valt att använda begreppet 
teknik istället för teknologi. Detta eftersom det engelska begreppet ”technology” motsvaras 
av det svenska begreppet teknik och inte teknologi som åsyftar läran om teknik.  
 
Carlsson et al. (2006) menar att det för närvarande inte finns några teorier som explicit 
riktar sig mot användning av mobila tjänster. Vidare framhåller de att teorier kring 
teknikacceptans är de som mest frekvent har applicerats på fenomenet, även om detta 
förfarande till viss del har ifrågasatt. Debatten kring huruvida teorier om teknikacceptans är 
lämpliga att tillämpa på studier av mobila tjänster har koncentrerats kring skillnaden mellan 
tjänst och teknik (Ibid.). Carlsson et al. (2006) menar dock att bristen på adekvata teorier 
gör teknikacceptans till en fullt duglig utgångspunkt. Vi vill poängtera att vi uteslutande 
använt oss av teorier om teknikacceptans för att identifiera och operationalisera relevanta 
faktorer för vår undersökning. Vi har därmed gjort vissa avsteg från den grundläggande 
tanken bakom teorierna vilka vi kommer att redogöra för i nästkommande avsnitt där vi 
presenterar vår undersökningsmodell.   
 
Acceptans av informationstekniker karaktäriseras av att individer uppvisar en tydlig vilja 
att använda en teknik. Detta för att kunna lösa den typ av arbetsuppgifter för vilka den 
specifika tekniken har utvecklats (Dillon & Morris, 1996). Definitionen av teknikacceptans 
kan få ämnet att låta trivialt, vilket dock ligger långt ifrån sanningen. Området är i själva 
verket komplext att studera, vilket fått till följd att en rad olika teorier har tagits fram.  
 
Davis (1989) är upphovsmannen bakom ”Technology Acceptance Model” (TAM) som är 
den antagligen mest omtalade modellen för att studera acceptans av informationstekniker. 
TAM är baserad på Ajzen och Fishbein (1980) ”Theory of Reasoned Action” (TRA), och 
som har sitt ursprung i socialpsykologisk forskning. Utgångspunkten i TAM är de två 
centrala variablerna ”usefulness” (nytta) och ” ease of use” (lättanvändbarhet). 
Användbarhet definieras som i vilken utsträckning en individ uppfattar att användning av 
en specifik teknik skapar förhöjda arbetsmässiga prestationer. Begreppet lättanvändbarhet 
tar i sin tur fasta på i vilken utsträckning en individ associerar en teknik som befriad från 
arbetskrävande moment. Vidare förutsätts individens uppfattning om en tekniks nytta och 
lättanvändbarhet, skapar en intention till att använda tekniken. Denna intention antas sedan 
påverka huruvida individen de facto kommer att använda tekniken eller ej. Det har skett ett 
antal försök att modifiera den ursprungliga TAM och ta hänsyn till fler aspekter än enbart 
nytta och lättanvändbarhet. Exempelvis har Venkatesh och Davis (2000) utvecklat TAM2 
som utöver nytta och lättanvändbarhet även tar fasta sociala aspekter.  
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I forskningsstudier som syftar till att skapa förståelse för varför individer väljer att använda 
olika typer av informationstekniker är ”Innovation Diffusion Theory” (IDT) ett vanligt 
förekommande teoretiskt angreppssätt. Teorin togs fram i början av 1960-talet, men har på 
senare år modifierats i viss utsträckning. Rogers (1995) pekar på fyra centrala faktorer som 
påverkar spridningen av en innovation. Dessa faktorer är innovationens egenskaper, 
kommunikationskanaler, det sociala systemets natur och tidsaspekten. Beträffande 
innovationens egenskaper tar IDT fasta på fem variabler; relativa fördelar, kompatibilitet, 
komplexitet, prövotid och observerbarhet. En individs uppfattning om dessa relaterat till en 
specifik innovation förutsätts påverka individens val att använda innovationen (Ibid.). 
 
TAM, TAM2 och IDT är enbart några av de modeller och teorier som i 
forskningssammanhang tillämpats för att studera individers användning av 
informationstekniker. Venkatesh, Morris, Davis och Davis (2003) menar att det finns vissa 
skillnader mellan de olika modellerna och teorierna, men att samtliga bygger på ett 
gemensamt grundläggande antagande (se figur 2.1). En individs reaktion till att använda en 
informationsteknik karaktäriseras av individens uppfattning om tekniken med avseende på 
tekniska, funktionella, organisatoriska och sociala aspekter. Individens reaktion till att 
använda tekniken förutsätts sedan influera individens intention till att använda tekniken. 
Där intentionen beskriver huruvida individen har för avsikt att använda tekniken samt hur 
frekvent användandet kommer att vara. Individens intention till att använda tekniken antas i 
sin tur leda till användning eller utebliven användning av tekniken. Modellen visar att det 
även finns en direkt påverkan från en individs reaktion till att använda en teknik och en 
faktisk användning. Där den faktiska användningen karaktäriseras av huruvida tekniken 
används eller ej. När tekniken tagits i bruk och individen gjort sig mer bekant med den 
omvärderar individen sin reaktion till att använda tekniken. Detta kan leda till att individen 
ändrar uppfattning om tekniken, vilket illustreras av den streckade pilen.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1: Egen illustration av den grundläggande tanken bakom individuell acceptans av 
informationstekniker (Venkatesh et al. 2003, sid 227) 
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Mot bakgrund att detta koncept genomsyrar de teorier och modeller som används för att 
studera acceptans av informationstekniker har Venkatesh et al. (2003) utvecklat modellen 
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). UTAUT är en 
konsolidering av de åtta teorier och modeller som redovisas nedan.  
 
• Theory of Reasoned Action (TRA)  
• Technology Acceptance Model (TAM)  
• Motivational Model (MM) 
• Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB)   
• Model of PC Utilization (MPCU)  
• Innovation Diffusion Theory (IDT)  
• Social Cognitive Theory (SCT)   
• Theory of Planned Behaviour (TPB) 

 
Venkatesh et al. (2003) har visat att de åtta teorierna i relativt stor utsträckning tar fasta på 
samma, eller i alla fall besläktade, faktorer för att fastställa en individs reaktion till att 
använda en informationsteknik. Utvecklingen av UTAUT är därmed ett försök att skapa en 
enhetlig bild av fenomenet teknikacceptans, och modellen innefattar fyra centrala faktorer; 
”performance expectancy”, ”effort expectancy”, ”social influence” och ”facilitating 
conditions”. De tre förstnämnda förutsätts ha en påverkan på individens intention att 
använda en informationsteknik, vilken i sin tur påverkar den faktiska användningen av 
tekniken. Facilitating conditions däremot förutsätts ha en direkt påverkan på den faktiska 
användningen. Vidare innefattar modellen fyra diskriminerande variabler; kön, ålder, 
erfarenhet samt huruvida användning av tekniken är frivilligt eller inte. De diskriminerande 
variablerna visar den relativa effekt som de fyra centrala faktorerna förutsätts utöva på 
intentionen att använda tekniken respektive den faktiska användningen. Exempelvis 
reglerar kön och ålder styrkan på det samband som finns mellan ”performance expectancy” 
och intention till att använda en informationsteknik. Detta samband antas vara starkare då 
det rör sig om kvinnliga användare än då användarna är av manligt kön. Som starkast är 
sambandet för yngre kvinnor.     
 
Performance expectancy definieras som i vilken utsträckning en individ anser att 
användning av en teknik hjälper till att generera fördelaktiga resultat (Venkatesh et al. 
2003). En individ som associerar en informationsteknik med förhöjda individuella 
prestationer uppvisar en tydlig intention till att använda tekniken. Denna intention är 
mindre påtaglig i de fall där individen inte kopplar samman tekniken med bra individuella 
arbetsinsatser (Ibid.).  
 
Effort expectancy definieras som i vilken utsträckning en individ uppfattar en teknik som 
lätt att använda (Venkatesh et al. 2003). En individ som anser att en teknik är lätt att 
använda uppvisar en tydlig intention till att använda teknik. I de fall där en teknik 
associeras med komplicerade användningsförfaranden är individens intention till att 
använda tekniken emellertid mindre påtaglig (Ibid.).  
 
Social influence definieras som i vilken utsträckning en individ uppfattar att personer i den 
direkta omgivningen, (släkt, vänner, kollegor etc.), anser att han eller hon bör använda en 
teknik (Venkatesh et al. 2003). En individ som upplever påtryckningar från människor in 
sin närhet till att använda en teknik uppvisar tydliga intentioner till att använda tekniken. 
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Denna intention är inte lika uppenbar i de fall där de sociala influenserna upplevs som 
mindre påtagliga (Ibid.).  
 
Facilitating conditions definieras som i vilken utsträckning en individ anser att en 
organisatorisk och teknisk infrastruktur existerar för att stödja användningen av en teknik 
(Venkatesh et al. 2003). En person som upplever att det finns tekniska och organisatoriska 
faktorer som skapar gynnsamma användningsförhållanden för en specifik teknik förutsätts 
vara en användare av tekniken. En person som känner avsaknad av sådana faktorer är 
däremot en mindre trolig användare av tekniken (Ibid).  

 
2.4 Undersökningsmodell  
Figur 2.2 (se nedan) är en illustration av vår studies undersökningsmodell och har sin 
utgångspunkt i fem faktorer hämtade från teorier om teknikacceptans. Faktorerna nytta och 
lättanvändbarhet är hämtade ifrån TAM. Faktorerna sociala influenser och 
användningsförutsättningar är hämtade ifrån UTAUT. Slutligen är faktorn relativa tekniska 
fördelar hämtad ifrån IDT. Carlsson et al. (2006) menar att forskning kring mobila tjänster 
vanligtvis inkluderar faktorer från olika teorier om teknikacceptans. Detta med avsikten att 
anpassa sin undersökningsmodell till den studerade kontexten och studiens syfte (Ibid). 
Valet av faktorer i vår studie är baserat på att de ger undersökningen den bredd som 
eftersträvas. Detta eftersom vi tar hänsyn till såväl tekniska som funktionella och sociala 
aspekter.  
 
Det är värt att påpeka att UTAUT tar fasta på de tre faktorer som är hämtade från TAM och 
IDT vilka i UTAUT har underordnats performance expectancy och effort expectancy. Vi 
har valt att använda faktorerna från TAM och IDT då vi anser att operationaliseringen 
genom faktorernas variabler blir mer tillfredsställande med tanke på det område som 
studeras.  
 
Som vi tidigare påpekat har vi gjort avsteg från den grundläggande tanken bakom 
teknikacceptans (se figur 2:1). Vi har inte tagit hänsyn till individens intention till att 
använda mobila tjänster utan enbart fokuserat på reaktionen till att använda mobila tjänster 
och den faktiska användningen. Detta är emellertid inget som motsägs i teorin då den även 
förutsätter ett samband mellan reaktionen till att använda en teknik och den faktiska 
användningen. Vidare har vi skapat en mer detaljerad bild av den faktiska användningen 
genom att ta fasta på hur ofta de mobila tjänsterna används (användningsfrekvens) som vår 
beroende variabel. Ett krav för att vi på ett fullgott sätt ska kunna besvara vår 
undersökningsfråga. Även om detta är ett avsteg från den grundläggande tanken bakom 
teknikacceptans anser vi oss ha stöd för denna modifikation. Carlsson et al. (2006) har 
påvisat att det finns samband mellan en individs reaktion till att använda mobila tjänster 
och hur ofta tjänsterna används. Även om denna studie utfördes på en privat 
användningssituation ser vi inga direkta hinder för att anamma ett liknande antagande i vår 
undersökning.    
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En individs reaktion till att använda mobila tjänster representeras i modellen av de fem 
faktorer som hämtats ifrån teorier om teknikacceptans (nytta, lättanvändbarhet, sociala 
influenser, användningsförutsättningar och relativa tekniska fördelar). De relationer som 
illustreras i undersökningsmodellen står att betrakta som orsakssamband där en förändring i 
någon av de fem undersökningsfaktorerna förutsätts leda till en förändring av 
användningsfrekvensen. 
 

 
Figur 2.2 Undersökningsmodell 

 
2.4.1 Nytta (Usefullness)  
Forskning med utgångspunkt i teknikacceptans tar fasta på att nytta utgår ifrån subjektiva 
värderingar där olika personer kan ha olika åsikter om en och samma informationsteknik. 
Nytta betraktas därmed som i vilken utsträckning en individ upplever att användning av den 
specifika tekniken bidrar till förhöjda arbetsprestationer (Davis, 1989). Vid 
operationalisering av begreppet nytta har vi använt oss av variabler som återfinns i Davis 
(1989). Dessa tar fasta på produktivitet, tidsbesparing och flexibilitet.   
 
Det har framkommit att uppfattad nytta påverkar individers användning av mobila tjänster 
(Carlsson, Hyvönen, Repo och Walden, 2005; Ristola, Koivumäki och Kesti, 2005) och att 
en viktig nyttoaspekt är förmågan att spara tid (Carlsson et al. 2006). Även möjligheten att 
arbeta mer flexibelt har visat sig vara en betydelsefull orsak till att mobila tjänster uppfattas 
som användbara (Knutsen, 2005).  
 
2.4.2 Lättanvändbarhet (Ease of use) 
Davis (1989) beskriver lättanvändbarhet som i vilken utsträckning en informationsteknik är 
befriad ifrån arbetskrävande moment. Vid operationalisering av begreppet lättanvändbarhet 
har vi använt oss av variabler som återfinns i Davis. Dessa tar fasta på hur lätt en teknik är 



 18 

att lära sig, hur lätt den är att använda, hur lätt det är att bli en duktig användare av 
tekniken, samt förståelsen för teknikens användningsområde. 
 
Studier har visat att det finns stora svårigheter att härleda en individs uppfattning om 
mobila tjänsters lättanvändbarhet specifikt till de studerade tjänsterna. Detta eftersom 
utformningen av den terminal, genom vilken tjänsten nyttjas, i betydande utsträckning 
påverkar huruvida en tjänst uppfattas som lätt att använda eller inte (Wareham & Levy, 
2002). Därmed bör tjänst och terminal i detta avseende betraktas som en enhet som 
tillsammans formar individens uppfattning om graden av lättanvändbarhet (Ibid). Anställda 
inom ett företag har dåligt tålamod beträffande att lära sig nya informationstekniker. De 
tekniker som kräver en lång och svår inlärningsprocess riskerar därmed att inte ta sig förbi 
ett initialt teststadium (Jedbratt, 2003). Forskningsstudier har påvisat att uppfattad 
lättanvändbarhet är en av de mest påtagliga drivkrafterna bakom individers val att använda 
mobila tjänster (Mallat et al. 2006; Dahlberg & Mallat, 2002).  
 
Vidare har det framkommit att uppfattad lättanvändbarhet i stor utsträckning påverkar 
personers uppfattning om de mobila tjänsternas nytta (Lee & Jun, 2005). För att se till så att 
mobila tjänster används måste dessa vara båda lätta att lära sig och lätta att använda (Wang 
et al. 2006).  
 
2.4.3 Sociala influenser (Social influences)  
Venkatesh et al. (2003) beskriver sociala influenser som i vilken utsträckning en individ 
påverkas av andra individer till att uppvisa ett visst beteende. Beteende betraktas i detta 
sammanhang som valet att använda en informationsteknik. En individ påverkas 
huvudsakligen av dem som befinner sig i den direkta omgivningen och som står att betrakta 
som viktiga för individen i fråga. Detta kan vara kollegor, personer i vänskapskretsen eller 
familjemedlemmar (Ibid.). Vid operationalisering av begreppet sociala influenser har vi 
utgått från de variabler som återfinns i Venkatesh et al. (2003). Dessa tar fasta på både 
explicita och implicita påtryckningar till att använda en teknik som en individ upplever från 
sin omgivning.  
 
Värderingar är sociala principer som inom en viss kultur anses ha ett latent värde (Hatch, 
1997). De grundläggande värderingar som existerar inom ett företag preciserar vad de 
anställda fäster stor vikt vid; jämlikhet, lojalitet, gemenskap etc. (Ibid.). Det finns en stark 
förbindelse mellan ett företags värderingar och vilka normer som existerar inom företaget 
(Daft, 2004). Normer är oskrivna regler som visar företagsmedlemmar vad som förväntas 
av dem och hur de bör agera i olika situationer (Hatch, 1997). Stensaasen och Sletta (2000) 
lyfter fram begreppet ”internalisering” vilket betyder att en individ införlivar en befintlig 
norm i sitt värderingssystem och gör den till sin egen. De menar att internalisering är det i 
särklass effektivaste sättet att influera en individs beteende. Detta eftersom individen 
genom denna process uppfattar ett viss beteende som naturligt och det mest korrekta sättet 
att förhålla sig till en situation. Vidare menar Cross och Parker (2004) att dagens 
organisationer går mot en allt plattare struktur där samarbete i nätverk av anställda blivit en 
kritisk framgångsfaktor. Det har fått konsekvensen att anställda inom ett företag knyter fler 
och närmare kontakter med andra anställda (Ibid.).  
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Forskningsstudier har visat att personer som har nära relationer till varandra i stor 
utsträckning påverkar varandra till att använda olika typer av kommunikationstekniker 
(Campbell & Russo, 2003). I studier som inriktat sig på användning av mobila tjänster har 
det påvisats att sociala influenser både har en direkt och en indirekt påverkan på individers 
användning av mobila tjänster (Kleijnen, Wetzels & de Ruyter, 2004). Den indirekta 
påverkan sker genom att sociala influenser formar en individs attityd till en mobil tjänst och 
att attityden i sin tur påverkar individens val att använda tjänsten.  
 
2.4.4 Användningsförutsättningar (Facilitating conditions) 
I föregående avsnitt beskrivs hur flertalet av dagens företag och organisationer börjar se 
samarbete som en nyckel till framgång. Anställda behöver inte uteslutande förlita sig på 
sina individuella kunskaper utan upprättandet av nätverksbaserade organisationsstrukturer 
skapar förutsättning för arbetssituationer som i stor utsträckning präglas av samarbete 
(Daft, 2004). Mobila tekniker och mobila tjänster är utgångspunkten för en utökad 
effektivitet i den kollaborativa arbetsmiljön, där användare oberoende av tid och plats 
tillsammans kan lösa olika typer av arbetsuppgifter. Viktigt att ha i åtanke är emellertid att 
användning av de mobila teknikerna per se inte leder till förhöjd arbetseffektivitet. Krav 
ställs även på utformning av organisationsstruktur och ett tillfredställande stöd för 
användning av de mobila teknikerna (Schaffers, Brodt, Pallot & Prinz, 2006). 
Tillfredställande stöd kan vara i form av att en person har tillgång till information om hur 
en tjänst kan användas, eller omges av personer som har kunskaper om tjänsterna (Carlsson 
et al. 2006). Venkatesh et al. (2003) resonerar kring begreppet facilitating conditions som 
tar fasta på i hur stor utsträckning en individ uppfattar att teknisk och organisatorisk 
infrastruktur existerar för att stödja användning av en teknik. Vi har använt Venkatesh et al. 
(2003) definition av facilitating conditions till att representera användningsförutsättningar 
och därmed utgått från deras variabler vid operationaliseringen av faktorn. Dessa tar fasta 
på individens kunskap om en teknik och tillgång till stödjande information om tekniken. 
Även överensstämmelse mellan arbetssätt och teknikens karaktär representeras bland dessa 
variabler.        
 
Mallat et al. (2006) har påvisat att individer som upplever användningsförutsättningar för 
mobila tjänster som goda uppvisar tydliga intentioner till att använda tjänsterna. Vidare har 
Carlsson et al. (2006) identifierat ett samband mellan ”facilitating conditions” och faktisk 
användning av mobila tjänster. Det är emellertid värt att poängtera att detta samband bara 
uppkom i de fall där ”facilitating conditions” förutsattes vara den enda variabeln som 
påverkade den faktiska användningen. Då fler variabler inkluderades i 
undersökningsmodellen uteblev sambandet, vilket antogs bero på att dessa hade en starkare 
påverkan på den faktiska användningen.  
 
2.4.5 Relativa tekniska fördelar (Relative adventage) 
Med relativa tekniska fördelar avses huruvida en informationsteknik står att betrakta som 
mer förmånlig än andra informationstekniker som syftar till att lösa liknande problem 
(Rogers, 1995). En nyintroducerad teknik kan genom sin unika design eller funktionalitet, 
komma att ersätta en föregångare som förvisso har ett stort antal användare (Wang, Lin & 
Luarn, 2005). Mallat (2004) påpekar att flertalet mobila tjänster i huvudsak står att betrakta 
som komplement till redan befintliga tjänster som kan användas med stationära terminaler. 
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Vidare står många mobila tjänster att jämföras med varandra eftersom deras huvudsakliga 
syfte är att upprätta olika typer av kommunikationslänkar mellan två eller flera personer 
(Ibid.). Därmed finns det relevans i att bedöma de fördelar som en användare associerar 
med en specifik mobil tjänst ställt mot funktionellt jämförbara tekniker.  
 
Hyvönen och Repo (2004) har kommit fram till att de relativa fördelar som en individ 
associerar med en specifik mobil tjänst i betydande utsträckning påverkar individens val att 
använda tjänsten. Även Mallat et al. (2006) har identifierat ett samband mellan en individs 
upplevelse om relativa fördelar med en mobil tjänst och användning av tjänsten. Det bör 
påpekas att de relativa fördelar som en individ förknippar en innovation med vanligtvis 
härstammar ifrån upplevd nytta (Taylor & Todd, 1995). Tornatzky och Klein (1982) menar 
att relativa tekniska fördelar bör studeras parallellt med nytta och att de tillsammans utgör 
de mest betydelsefulla determinanterna för användning av innovationer.  
 
Vid operationalisering av faktorn relativa tekniska fördelar har vi utgått från Rogers (1995). 
De variabler som använts tar fasta på produktivitet och tidsbesparing vilka är de samma 
som i fallet nytta. I faktorn relativa tekniska fördelar sätts produktivitet och tidsbesparing i 
relation till andra tekniker som kan användas för att lösa liknande uppgifter. 
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3 Metod 
_________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel beskriver vi den undersökningsmetod som använts i vår studie. Kapitlet 

inleds med en genomgång av vårt övergripande arbetssätt, varefter vi går igenom den 

datainsamlingsmetod som använts och hur vi behandlat den data som samlats in. Sist i 

kapitlet går vi igenom hur vi sökt litteratur till vår studie och hur vi förhållit oss till denna 

utifrån ett källkritiskt perspektiv.  

_________________________________________________________________________ 
 

3.1 Övergripande arbetssätt 
Vi inledde med att kontakta Strålfors, Malmö Stad och Tetra Pak och frågade om det fanns 
intresse från deras sida att vara med i vår undersökning. Valet av organisationer baserades 
på att författarna av uppsatsen sedan tidigare hade personliga kontakter inom 
organisationerna och att det därmed antogs vara lättare att få ett godkännande av studien. 
Samtliga tre organisationer visade sig vara villiga att delta i studien under förutsättning att 
de fick ta del av undersökningens resultat. Vidare uttryckte vi en önskan till våra 
kontaktpersoner att enbart välja ut undersökningspersoner som de ansåg hade en god insikt 
i IT-användning och utveckling på området.      
 
När de tre organisationerna gett sitt samtycke till studien resonerade författarna av 
uppsatsen kring hur den lämpligen borde genomföras med målsättningen att uppnå en så 
hög kvalitet som möjligt. Detta med avseende på koppling till frågeställning samt 
begränsningar i form av tillgängliga resurser och tid.  
 
Kvale (1996/1997) påpekar att valet av undersökningsmetod bör ha sin utgångspunkt i den 
frågeställning som ska besvaras och den kunskap man har för avsikt att generera. Vi 
betraktar karaktären på vår forskningsansats som explanativ då vi analyserar vilka 
orsakssamband som föreligger mellan våra fem undersökningsfaktorer och 
användningsfrekvenserna av de tre mobila tjänsterna. Vid denna typ av studier 
rekommenderar Rosengren och Arvidsson (1992) att fokuseringen bör ligga på att samla in 
information från ett flertal olika undersökningssubjekt. De påpekar att de vanligast 
förekommande datainsamlingsmetoderna för förklarande studier är enkäter eller intervjuer. 
Vi insåg omgående att en enkätundersökning var det mest fördelaktiga tillvägagångssättet 
för vår studie, eftersom vi därmed kunde rikta oss till fler personer än genom en 
intervjuundersökning. Detta beroende av att vi inte hade möjlighet att avsätta intervjutid 
med ett stort antal anställda.  
 
Innan vi genomförde undersökningen inom de tre organisationerna gjorde vi ett pilottest av 
den enkät (instrument) som vi utvecklat. I pilottestet ingick elever och lärare vid Lunds 
universitet, vilka enligt vår uppfattning står att betrakta som bra testpersoner. Detta 
eftersom studenter och lärare är vana vid att utforma och besvara enkäter, och är 
uppmärksamma på både struktur och formulering av frågor. Vidare så påpekar Remus 
(1986) att studenter vid högre utbildningar är bra att använda i pilotstudier då den faktiska 
studien ska riktas mot anställda inom företag. Pilotstudien resulterade i att vi 
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omformulerade och förtydligade tre av frågorna i enkäten, vilka uppfattades som svåra att 
besvara.  
 
Pilotstudien av instrumentet innefattade enbart femton undersökningspersoner och vi såg 
därmed inte någon relevans i att utföra statistiska validitetstest på det insamlade materialet. 
Denna typ av analys kräver ett större antal respondenter för att kunna betraktas som 
betydelsefulla (Alreck & Settle, 1995). Statistiska validitetstest utfördes enbart på den data 
som samlades in från de tre organisationerna och vi återkommer till dessa i avsnittet där vi 
presenterar vår databehandling.  
  

3.2 Datainsamlingsmetod  
 
3.2.1 Population och urval 
Vi har inte varit delaktiga i de urvalsprocesser genom vilka undersökningspersoner från 
organisationerna valts ut, utan urvalet har dragits av våra kontaktpersoner inom respektive 
organisation. Vi informerade dem om att vi enbart var intresserade av anställda som ansågs 
ha en god insikt i IT användning och utveckling på området. Något som kan betraktas som 
en subjektiv värdering och därmed inte duger för att karaktärisera en 
undersökningspopulation. Då vi har valt att angripa vårt fenomen utifrån en kvantitativ 
forskningsansats och analysera vårt insamlade datamaterial genom statistiska beräkningar 
finns vitala aspekter att ta hänsyn till. Vår undersökning har en bristfällig extern validitet 
beroende på att vi inte kan beskriva vår population mer bestämt och vårt urval inte kan ses 
som slumpmässigt. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) påpekar att statistisk 
generalisering av resultat enbart kan utföras då det urval som dragits kan betraktas som 
representativt för undersökningens population. Statistisk resultatgeneralisering är därmed 
inte aktuellt i vårt fall då vi varken har en exakt bild av den population som våra 
undersökningspersoner kan antas tillhöra eller dragit slumpmässiga urval.  
 
Även om vår undersökning i statistisk mening har en bristfällig extern validitet anser vi att 
det finns möjlighet att till viss del generalisera våra resultat. Kvale (1996/1997) menar att 
analytisk generalisering är ett vanligt förekommande sätt att diskutera resultat från en 
kvalitativ undersökning i ett bredare perspektiv. Analytisk generalisering bygger på att 
forskaren ”…gör en välöverlagd bedömning om i vad mån resultaten från en undersökning 
kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation” (Kvale, 1996/1997, 
sid 210). Trots att vi inte angriper problemet utifrån en kvalitativ ansats anser vi att 
analytisk generalisering ger oss möjligheten att i viss utsträckning generalisera våra 
resultat.  
 
Vi hade ett betydande bortfall i vår enkätundersökning (66 %). Vi tror att det sätt som vi 
valt att genomföra enkätundersökningen på (webbenkät), vilket vi återkommer till senare i 
detta kapitel, kan ha haft en viss inverkan. Ett viktigt konstaterade i sammanhanget är 
emellertid att det stora bortfallet kan ge upphov till ett snedvridet resultat (Djurfeldt et al. 
2003). Detta eftersom vi inte vet huruvida de personer som inte besvarat enkäten skulle ha 
avlagt helt annorlunda svar än de svar som vi fått in. Värt att lyfta fram är emellertid att vi 
inte fäster någon vikt vid att bortfallet ser väsentligt olika ut mellan de tre organisationerna. 
Detta eftersom vi tidigare har påpekat att vi inte gör en jämförande analys mellan de tre 
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organisationerna, och det finns därmed ingen relevans i att analysera det 
interorganisatoriska bortfallet  
 

3.2.2 Material/enkät 
Vid diskussion med våra kontaktpersoner visade det sig att både Tetra Pak och Strålfors 
valt att ta med undersökningspersoner med olika språkpreferenser. Vi var därmed tvungna 
att använda oss av en enkät skriven på engelska, som skickades till samtliga 
undersökningspersoner. Alternativt kunde vi ha utforma en svensk och en engelsk enkät 
och skickat den svenska till undersökningspersoner med svenska som språkpreferens och 
den engelska till de övriga undersökningspersonerna. Vi såg emellertid en uppenbar fara 
med ett sådant handlande. Formuleringar på olika språk kunde möjligen leda till olika 
tolkningar av frågor som hade för avsikt att ta fasta på samma saker. Det hade därmed blivit 
svårt att göra en allmän analys av det data som samlades in.   
 
Den enkät som vi utvecklade och använde oss av (se bilaga 1) bestod av totalt 70 frågor. De 
fyra inledande frågorna syftar till att skapa en bild av de personer som deltar i studien, med 
avseende på kön, organisationstillhörighet, befattning och mobilt arbete. Viktigt att tillägga 
är att frågan om organisationstillhörighet enbart inkluderats för att kunna göra unika 
resultatpresentationer till de tre organisationerna som tack för deras deltagande. Den hade 
ingen betydelse för vår studie eftersom vi valt att inte göra jämförande analyser mellan de 
tre organisationerna.    
 
De faktorer (inkluderat användningsfrekvens) som illustreras i undersökningsmodellen (se 
figur 2.2) fångas i avsnitten 5-10 (SMS), 12-17 (MMS) och 19-24 (mobil e-post) i enkäten 
(se tabell 3:2). 
 
                    Tabell 3:2 Enkätfrågor kopplande till faktorer i undersökningsmodell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fem faktorer som förutsätts ha en påverkan på användningsfrekvensen av de mobila 
tjänsterna fångas i enkätavsnitten 5-9, 12-16 och 19-23, som vart och ett består av fyra 
variabler. Variablerna är formulerade som påståenden (sex-gradig likertskala) med 
alternativ som sträcker sig från instämmer helt (”fully agree”) till instämmer inte alls 
(”fully disagree”). Det har under en längre tid pågått en debatt kring hur många steg som 
bör användas på en likertskala. Weems och Onwuegbuzie (2001) menar att likertskalor med 
ett udda antal svarsalternativ bör undvikas då svarens tillförlitlighet blir bristfällig. Detta 
eftersom respondenten inte tvingas tänka igenom det presenterade påståendet och tenderar 
att dra sig mot mittenalternativet, och därmed väljer att vara neutral. De förespråkar istället 
en skala med ett jämnt antal steg där respondenten tvingas välja sida, och ställa sig antingen 

Faktorer i undersökningsmodell Frågor i enkät 
Nytta 5, 12 och 19 
Lättanvändbarhet 6, 13 och 20 
Sociala influenser 7, 14 och 21 
Användningsförutsättningar 8, 15 och 22 
Relativa tekniska fördelar 9, 16 och 23 
Användningsfrekvens 10, 17 och 24 
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positiv eller negativ till det presenterade påståendet. Brown (2000) påpekar att skalor med 
ett jämnt antal steg och där respondenten är tvungen att välja sida i vissa avseenden kan 
vara missledande. Detta eftersom det kan finns personer som inte nödvändigtvis har en 
positiv eller negativ uppfattning om det ämne som undersöks. Vi motiverar valet att 
använda en jämnt graderad skala med att vi vill få respondenten att tänka igenom de 
presenterade påståendena innan svar avges.    
 
Begreppsvaliditet är ett uttryck för överensstämmelsen mellan teorin kring de begrepp som 
används och det instrument som konstrueras för att operationalisera begreppen (Cronbach 
och Meehl, 1955). Vi har försökt uppnå en god begreppsvaliditet genom att inkludera 
variabler som testats i tidigare studier och som lyckats fånga vår undersökningsmodells fem 
faktorer.  
 
Avsnitten 10, 17 och 24 som avser de anställdas användningsfrekvens har utformats enligt 
en skala som vi tagit fram i samråd med våra kontaktpersoner. Trost (2001) påpekar att det 
är svårt att utveckla bra användningsskalor och att det inte finns några fastställda format 
som måste användas. Beslutet att använda samma skala för de tre mobila tjänsterna var inte 
lätt att fatta. Detta då vi var medvetna om att skalans utformning kunde komma att påverka 
resultaten av vår undersökning. Konsultation med våra kontaktpersoner är emellertid det 
enda belägg vi har för att betrakta skalan som lämplig för samtliga tre tjänster.  
 
För att kunna analysera sambanden mellan de fem faktorerna och användningsfrekvensen 
representeras den senare av en femgradig sifferskala. Siffran 5 representerar den mest 
frekventa användningen (över 10 ggr/dag) och siffran 1 representerar en utebliven 
användning.  
 
I anslutning till var och en av de mobila tjänsterna har vi ställt frågor om hur länge 
personen i fråga använt den specifika tjänsten i sitt jobb. Dessa presenteras i avsnitten 11, 
18 och 25 i vår enkät.  
 
3.2.3 Genomförande 
Vi valde att använda programvaran Survey Solution 6.0 från företaget Relationwise för att 
skapa en webbenkät, som kunde distribueras bland de anställda. De anställda fick ett e-post 
meddelande där vi informerade dem om att vi var studerande vid Lunds universitet och att 
undersökningen låg till grund för vår magisteruppsats i informatik. Vidare informerades 
personerna om att vi erhållit deras e-post adress från vår kontaktperson inom respektive 
organisation, och att de gett sitt samtycke till undersökningen. I e-postmeddelandet 
upplyste vi undersökningspersonerna om att de skulle förbli anonyma genom 
undersökningen och att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Anonymitet kunde 
garanteras genom en inställning i Survey Solution där vi valde att inte få information om 
vem som svarat på de enkäter som skickades tillbaka. Programvaran höll emellertid reda på 
vem som svarat och inte svarat vilket möjliggjorde att det per automatik kunde skickas en 
påminnelse efter en vecka om svar inte kommit in. I e-postmeddelandet gjordes även 
förtydliganden om vad som menas med mobil terminal, och att vi uteslutande var 
intresserade av användning av mobila tjänster i jobbrelaterade aktiviteter. Efter information 
till de anställda fanns en länk till vårt instrument som de ombads att klicka på för att delta i 
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undersökningen. Se bilaga 1 för att ta del av det e-postmeddelande som skickades ut till de 
anställda.  
 
Vi var medvetna om riskerna med att distribuera enkäten genom e-post då mottagare med 
oro för virus kunde avstå från att aktivera länken till instrumentet. Vi ansåg dock av 
ekonomiska och anonymitetsmässiga skäl att distribution av enkäter i pappersform inte var 
att föredra. Detta skulle antingen kräva förfrakerade brev till samtliga respondenter, eller att 
våra kontaktpersoner samlade in enkäterna varmed vi inte kunde garantera respondenterna 
deras anonymitet.  
 
Det är värt att påpeka att vi tog ställning till vår egen arbetsbelastning när vi valde att 
använda oss av en webbenkät i form av datainmatning till analysverktyg. Genom Survey 
Solution kunde vi exportera data direkt till analysverktyget vilket i annat fal skulle ha krävt 
manuell inmatning. Vi vill också tillägga att vi försökte minska ett eventuellt bortfall 
orsakat av datainsamling via webbenkät. Detta genom att låta våra kontaktpersoner 
informera de anställda om undersökningen innan vi skickade ut enkäten. 
 
Sju dagar efter enkäten distribuerats skickades en påminnelse via e-post till de personer 
som ännu inte besvarat enkäten. Påminnelsen skickades per automatik från Survey Solution 
eftersom programvaran säkerställer att respondenten är och förblir anonym. Uppgifter som 
vi kunde ta del av sträckte sig inte längre än att vi kunde se hur många av de distribuerade 
enkäterna som besvarats.    
 
3.2.4 Databehandling  
Av de 152 enkäter som distribuerats fick vi tillbaka 52, vilket gav en svarsfrekvens på drygt 
34%. För att skapa en överblick över de enkätsvar som kommit in exporterade vi dessa från 
Survey Solution till Microsoft Excel. Det fanns enkäter som inte var fullständigt ifyllda, 
varför vi var tvungna att ta ställning till om dessa skulle exkluderas ifrån fortsatt analys. 
Med avseende på icke fullständiga enkäter valde vi att upprätta vissa riktlinjer. Vi valde att 
ta med enkäter där respondenten besvarat samtliga frågor relaterade till en specifik tjänst. 
Det förde med sig att vi fick olika antal fullständiga svar med avseende på de tre studerade 
tjänsterna. I tabell 3:3 redovisas fördelningen av antalet inkomna svar som står att betrakta 
som fullständiga.  
 
         Tabell 3:3 Fördelning av fullständiga svar inom respektive tjänst 
 

 
 
 
 
 
Då vi reducerat det inkomna materialet utifrån våra riktlinjer exporterades data ifrån 
Microsoft Excel till SPSS version 11.0 (programvara för statistisk dataanalys). Valet av 
analysverktyg byggde på att vi sedan tidigare var bekanta med programvaran. Vidare så 
tillhandhåller verktyget de funktioner som krävdes för att kunna analysera vårt material. Vi 
inledde med att ta fram deskriptiv data för vårt urval med avseende på frågorna 1, 3 och 4 i 

Mobil tjänst Antal fullständiga svar 
SMS 45 
MMS 42 
Mobil e-post 41 
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enkäten. Fråga 2 i enkäten, som beskrev inom vilken organisation respondenten var 
anställd, togs inte med i den deskriptiva dataanalysen. Detta eftersom vi hade valt att inte 
jämföra organisationerna med varandra. Frågan om organisationstillhörighet hade enbart 
inkluderats för att vi senare skulle kunna göra unika sammanställningar till de respektive 
organisationerna. I den beskrivande dataanalysen inkluderade vi även de tre frågor (11, 18 
och 25) och som tog fasta på hur länge en anställd använt SMS, MMS respektive mobil e-
post i sitt arbete.  
 
Vi utförde sedan faktoranalyser med de variabler som använts för att operationalisera 
undersökningsmodellens fem påverkande faktorer (nytta, lättanvändbarhet, sociala 
influenser, användningsförutsättningar och relativa tekniska fördelar). En faktoranalys visar 
huruvida ett antal variabler samvarierar (korrelerar) med varandra och därmed kan sägas 
utgöra en gemensam bakomliggande faktor. Vi hade säkerställt den begreppsmässiga 
validiteten genom att operationalisera våra undersökningsfaktorer med hjälp av variabler 
som använts i tidigare studier. Med hjälp av faktoranalyserna kunde vi därmed ta reda på 
om vi lyckats fånga vår undersökningsmodells fem påverkande faktorer genom variablerna 
i vårt instrument. 
 
Vi valde att använda oss av Principal Component Analysis (PCA) eftersom denna typ av 
faktoranalys tar hänsyn till den totala samvariationen mellan de variabler som studeras. 
PCA extraherar lika många komponenter (faktorer) som antalet analyserade variabler. 
Sedan redovisas vilken eller vilka av komponenterna som beskriver den största delen av 
samvariation mellan de analyserade variablerna (StatSoft, 2005).  
 
Med riktlinjer från StatSoft (2005) valde vi att enbart fästa vikt vid de faktorer som hade ett 
egenvärde (eigenvalue) som beräknats till 1 eller högre. Dessa faktorer är de som har störst 
förklarande förmåga beträffande samvariationen mellan de analyserade variablerna (Ibid.). 
Vidare formerades faktorerna uteslutande med hjälp av de variabler som beräknats ha ett 
communalityvärde av 0,5 eller högre. Communalityvärdet för en variabel ligger mellan 0 
och 1 och beskriver hur betydelsefull variabeln är för en specifik faktor. Där ett högt värde 
påvisar en stor betydelse medan ett lågt värde visar på bristande betydelse (Ibid.).  
 
Genom faktoranalysen fastställs instrumentets validitet. Det vill säga om instrumentet 
lyckats mäta det som var avsett att mätas utan existens av systematiska mätfel. 
Systematiska mätfel uppstår då respondenternas svar visar att någon av de variablerna som 
använts vid operationaliseringen av en faktor inte uppfattas ta fasta på samma sak som de 
övriga variablerna (StatSoft, 2005).  
 
För att analysera sambanden illustrerade i vår undersökningsmodell (se figur 2:2) utfördes 
femton enkla linjära regressionsanalyser, där vi beräknade Pearsons korrelationskoefficient 
(r) och determinationskoefficienten R2. Korrelationskoefficienten indikerar styrkan på 
sambandet mellan variablerna i regressionsanalysen och antar ett värde mellan -1 och +1. 
Värdet -1 påvisar ett samband som är helt linjärt och negativt, medan värdet +1 påvisar ett 
samband som är helt linjärt och positivt. Då r antar värdet 0 föreligger inget linjärt 
samband. Djurfeldt et al. (2003) framhåller att det inte finns några explicit uttalade direktiv 
för vilka samband som bör betraktas som starka och vilka som bör betraktas som svara. 
Detta är en tolkningsfråga och beror i stor utsträckning på vad det är som undersöks.    
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Korrelationskoefficienten tar enbart fasta på ett sambands styrka och gör ingen distinktion 
mellan en oberoende och en beroende variabel. Anledningen till att vi valt att bestämma 
korrelationskoefficienten var att vi ville ta reda på huruvida ett eventuellt samband var 
positivt eller negativt. För att kunna besvara vår frågeställning var vi emellertid tvungna att 
ta reda på hur stor del av variationen i användningsfrekvensen (beroende variabel) som 
kunde härledas till våra fem undersökningsfaktorer (oberoende variabler). Det krävde en 
bestämning av regressionernas determinationskoefficienter R2. Vi beräknade i detta 
avseende det justerade R2 värdet eftersom detta bör användas då en undersökning har 
mindre än 200 inkomna svar (Djurfeldt et al. 2003). Determinationskoefficienten R2 kan 
anta värden mellan 0 och 1 och visar hur stor del av variationen i den beroende variabeln 
som kan härledas tillbaka till den oberoende variabeln. Det värde som R2 antar omsätts i 
procent. Värdet 1 betyder således att 100 % av variationen i den beroende variabeln kan 
härledas till den oberoende variabel som studeras.  
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4 Resultatredovisning  
_________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av analysen av vår insamlade data. Vi 

har valt att fokusera på en faktor i taget för att göra presentationen mer överskådlig.  

_________________________________________________________________________ 
 

4.1 Respondenter  
Av de personer som deltagit i vår undersökning är 69 % män och 31 % kvinnor. Fråga 3 i 
vårt instrument som tar fasta på respondenternas roll inom organisationen är formulerad 
som en öppen fråga. Genom att titta på de inkomna svaren kan vi omgående konstatera att 
en övervägande del av våra respondenter har en ledningsposition inom sin organisation 
primärt i form av IT ansvarig. Frågan som behandlar de anställdas mobilitet, det vill säga 
hur mycket tid de spenderar utanför sitt kontor per månad, visar ett genomsnittligt värde på 
drygt 16 %. Det betyder att våra undersökningspersoner i genomsnitt spenderar nästan en 
dag per vecka utanför sitt kontor.    

 
Som tidigare redovisats i tabell 3:3 har vi fyrtiofem fullständiga enkätsvar beträffande den 
mobila tjänsten SMS. Av dessa är det 86,7 % som använder SMS i sitt arbete och den 
genomsnittliga användaren hade använt tjänsten i drygt 4 år. Användningsfrekvensen är 
spridd på samtliga fem svarsalternativ. Det är endast en av fyrtiofem respondenterna som 
använder SMS mer än tio gånger per dag, och sex som aldrig använder tjänsten. I övrigt är 
användningsfrekvenserna jämnt utspridda på de övriga svarsalternativen, med knapp 
övervikt för svaret en till tio gånger per dag (se bilaga 2 tabell 1).  
 
Vidare har vi fyrtiotvå fullständiga enkätsvar beträffande den mobila tjänsten MMS. Av 
dessa är det 31 % som använder MMS i sitt arbete och den genomsnittliga användaren hade 
använt tjänsten i drygt 1,6 år. Användningsfrekvensen är koncentrerad till svarsalternativet 
använder aldrig tjänsten. Av dem som använder tjänsten finns övervikten på 
svarsalternativet att de använder MMS någon gång i månaden (se bilaga 2 tabell 2).  
 
Beträffande tjänsten mobil e-post har vi fyrtioen fullständiga enkätsvar. Av dessa är det 
26,8 % som använder mobil e-post i sitt arbete och den genomsnittliga användaren hade 
använt tjänsten i 2,4 år. Användningsfrekvensen är koncentrerad till svarsalternativet att 
tjänsten aldrig används. De som använder tjänsten gör det i övervägande del någon gång i 
veckan eller en till tio gånger per dag (se bilaga 2 tabell 3). 
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4.2 Nytta 
Tabell 4:1 visar att de tre faktoranalyserna (en för respektive tjänst) extraherar varsin faktor 
beträffande nyttan med tjänsterna och som har ett egenvärde som överstiger 1. Vidare 
framgår det av tabellen att samvariationen mellan de variabler som använts för att 
operationalisera faktorn nytta beräknas till drygt 84  % för SMS, drygt 91 % för MMS samt 
drygt 95 % för mobil e-post. Resultatet påvisar att vi för samtliga tre tjänster lyckats fånga 
faktorn nytta på ett bra sätt (se bilaga 2 tabell 4-6). Om fullständig samvariation existerat 
hade variationsvärdena uppgått till 100 %.  
 

Tabell 4:1 Faktorextraktion nytta  
 

 
Initial Eigenvalues 

Tjänst Total % of Variance 

SMS 3,367 84,185 

MMS 3,670 91,738 

Mobil e-post 3,832 95,805 

 
För att operationalisera faktorn nytta användes fyra variabler som samtliga visar sig vara 
betydelsefulla för de tre formerade faktorerna (se bilaga 2 tabell 7-9). Detta då alla har 
communalityvärden som överstiger 0,5 (se tabell 4:2). Följaktligen kan de tre formerade 
faktorerna användas för att representera nytta beträffande de tre studerade tjänsterna.  
 

Tabell 4:2 Communalityvärden nytta  
 

 
SMS MMS Mobil e-post 

 Component  Component Component 

 1 1 1 

Variabel 1 ,960 ,992 ,993 

Variabel 2 ,947 ,966 ,991 

Variabel 3 ,936 ,984 ,981 

Variabel 4 ,820 ,885 ,949 

 

Efter formeringen av faktorn nytta för de tre tjänsterna utfördes enkla linjära 
regressionsanalyser med faktorn nytta som oberoende variabel och användningsfrekvensen 
som beroende variabeln.  Resultat ifrån regressionsanalysen visar korrelationskoefficienter 
med värdet 0,645 för SMS, 0,413 för MMS samt 0,570 för mobil e-post (se bilaga 2 tabell 
10-12). Samtliga korrelationskoefficienter är positiva vilket påvisar att positiva samband 
föreligger mellan nyttan och användningsfrekvensen för samtliga tre tjänster.  
 
För att ta reda på vilken påverkan faktorn nytta har på användningsfrekvensen av de tre 
tjänsterna beräknas de justerade determinationskoefficienterna (justerat R2). För SMS är 
denna 0,402 vilket påvisar att faktorn nytta utövar en påverkan på användningsfrekvensen 
motsvarande 40 %. Den påverkan som faktorn nytta utövar på användningsfrekvensen 



 30 

beträffande tjänsten MMS är markant lägre och beräknas till 0,150 motsvarande 15 %. 
Angående mobil e-post visar det sig att faktorn nytta utövar en påverkan på 
användningsfrekvensen som uppgår till 30 %.  I tabell 4:3 redovisas en sammanställning av 
resultaten från de tre regressionsanalyserna.  

 
Tabell 4:3 Regressionsanalyser nytta 

 
Tjänst Samband Påverkan 

   

SMS 0,645 40,0% 

MMS 0,413 15,0% 

Mobil e-post  0,570 30,8% 

 

4.3 Lättanvändbarhet 
Tabell 4:4 visar att de tre faktoranalyserna extraherar varsin faktor beträffande 
lättanvändbarheten med tjänsterna och som har ett egenvärde som överstiger 1. Vidare 
framgår det av tabellen att samvariationen mellan de variabler som använts för att 
operationalisera faktorn lättanvändbarhet beräknas till drygt 82  % för SMS, 95 % för MMS 
samt 88 % för mobil e-post (se bilaga 2 tabell 13-15).  
 

 
Tabell 4:4 Faktorextraktion lättanvändbarhet 

 
 

Initial Eigenvalues 

Tjänst Total % of Variance 

SMS 3,314 82,854 

MMS 3,802 95,056 

Mobil e-post 3,522 88,045 

 
För att operationalisera faktorn lättanvändbarhet användes fyra variabler som samtliga visar 
sig vara betydelsefulla för de tre formerade faktorerna (se bilaga 2 tabell 16-18). Detta då 
alla har communalityvärden som överstiger 0,5 (se tabell 4:5). Följaktligen kan de tre 
formerade faktorerna användas för att representera lättanvändbarhet beträffande de tre 
studerade tjänsterna.  
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Tabell 4:5 Communalityvärden lättanvändbarhet  
 

 
SMS MMS Mobil e-post 

 Component  Component Component 

 1 1 1 

Variabel 1 ,947 ,991 ,963 

Variabel 2 ,894 ,981 ,926 

Variabel 3 ,923 ,983 ,953 

Variabel 4 ,876 ,945 ,909 

 
Efter formeringen av faktorn lättanvändbarhet för de tre tjänsterna utfördes enkla linjära 
regressionsanalyser med faktorn lättanvändbarhet som oberoende variabel och 
användningsfrekvensen som beroende variabeln.  Resultat ifrån regressionsanalysen visar 
korrelationskoefficienter med värdet 0,091 för SMS, 0,279 för MMS samt 0,423 för mobil 
e-post (se bilaga 2 tabell 19-21). Dessa korrelationskoefficienter är betydligt lägre än i 
föregående fall, vilket innebär att sambanden mellan lättanvändbarhet och 
användningsfrekvens är svagare än de mellan nytta och användningsfrekvens.   
 
För att ta reda på vilken påverkan faktorn lättanvändbarhet har på användningsfrekvensen 
av de tre tjänsterna beräknas de justerade determinationskoefficienterna (justerat R2). För 
SMS är denna -0,015 vilket påvisar att faktorn lättanvändbarhet inte utövar någon påverkan 
på användningsfrekvensen. Att värdet är negativt beror på att koefficienten är justerad och 
får ett lägre värde än R2, där R2 ligger nära 0. Därmed kan ingen del av variationen i 
användningsfrekvensen av SMS förklaras av faktorn lättanvändbarhet.  
 
Den påverkan som faktorn lättanvändbarhet utövar på användningsfrekvensen beträffande 
tjänsten MMS är även den nära 0. Determinationskoefficienten har ett värde på 0,055 och 
visar att 5,5 % av variationen i användningsfrekvensen av MMS förklaras av faktorn 
lättanvändbarhet.  
 
Angående mobil e-post visar det sig att faktorn lättanvändbarhet utövar en viss påverkan på 
användningsfrekvensen vilken uppgår till 15 %. I tabell 4:6 illustreras resultaten från de tre 
regressionsanalyserna.  
 

Tabell 4:6 Regressionsanalyser lättanvändbarhet 
 

Tjänst Samband Påverkan 

   

SMS 0,091 0,0% 

MMS 0,279 5,5% 

Mobil e-post  0,423 15,8% 
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4.4 Sociala influenser 
Tabell 4:7 visar att de tre faktoranalyserna extraherar varsin faktor beträffande sociala 
influenser som har ett egenvärde som överstiger 1. Vidare framgår det av tabellen att 
samvariationen mellan de variabler som använts för att operationalisera faktorn sociala 
influenser beräknas till drygt 83  % för SMS, drygt 87 % för MMS samt drygt 84 % för 
mobil e-post (se bilaga 2 tabell 22-24).  
 

Tabell 4:7 Faktorextraktion sociala influenser 
 

 
Initial Eigenvalues 

Tjänst Total % of Variance 

SMS 3,342 83,545 

MMS 3,501 87,531 

Mobil e-post 3,382 84,557 

 
För att operationalisera faktorn sociala influenser användes fyra variabler som samtliga 
visar sig vara betydelsefulla för de tre formerade faktorerna (se bilaga 2 tabell 25-27). Detta 
då alla har communalityvärden som överstiger 0,5 (se tabell 4:8). Följaktligen kan de tre 
formerade faktorerna användas för att representera sociala influenser beträffande de tre 
studerade tjänsterna.  
 

Tabell 4:8 Communalityvärden sociala influenser SMS 
 

 
SMS MMS Mobil e-post 

 Component  Component Component 

 1 1 1 

Variabel 1  ,913 ,947 ,941 

Variabel 2 ,890 ,962 ,965 

Variabel 3 ,942 ,923 ,896 

Variabel 4 ,910 ,910 ,873 

 

Efter formeringen av faktorn sociala influenser för de tre tjänsterna utfördes enkla linjära 
regressionsanalyser med faktorn sociala influenser som oberoende variabel och 
användningsfrekvensen som beroende variabeln.  Resultat ifrån regressionsanalysen visar 
korrelationskoefficienter med värdet 0,612 för SMS, 0,480 för MMS samt 0,679 för mobil 
e-post (se bilaga 2 tabell 28-30). Samtliga korrelationskoefficienter är positiva vilket 
påvisar att positiva samband föreligger mellan sociala influenser och 
användningsfrekvensen för samtliga tre tjänster.  
 
För att ta reda på vilken påverkan faktorn sociala influenser har på användningsfrekvensen 
av de tre tjänsterna beräknas de justerade determinationskoefficienterna. För SMS är denna 
0,360 vilket påvisar att faktorn sociala influenser utövar en påverkan på 
användningsfrekvensen motsvarande 36 %. Den påverkan som faktorn sociala influenser 
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utövar på användningsfrekvensen beträffande tjänsten MMS är något lägre och beräknas till 
0,211 motsvarande 21 %. Angående mobil e-post visar det sig att faktorn nytta utövar en 
påverkan på användningsfrekvensen som uppgår till drygt 44 %.  I tabell 4:9 redovisas en 
sammanställning av resultaten från de tre regressionsanalyserna. Vidare är det värt att lyfta 
fram att 44 % är den största noterade påverkan som någon av de fem 
undersökningsfaktorerna utövar på användningsfrekvensen av de tre tjänsterna.  

 
Tabell 4:9 Regressionsanalyser sociala influenser 

 
Tjänst Samband Påverkan 

   

SMS 0,612 36,0% 

MMS 0,480 21,1% 

Mobil e-post  0,679 44,8% 

 

4.5 Användningsförutsättningar 
Tabell 4:10 visar att de tre faktoranalyserna extraherar varsin faktor beträffande 
användningsförutsättningar som har ett egenvärde som överstiger 1. Vidare framgår det av 
tabellen att samvariationen mellan de variabler som använts för att operationalisera faktorn 
användningsförutsättningar beräknas till drygt 56  % för SMS, drygt 62 % för MMS samt 
79 % för mobil e-post (se bilaga 2 tabell 31-33). Dessa värden är något lägre än vid de 
tidigare faktoranalyserna vilket betyder att de tre extraherade faktorerna beträffande 
användningsförutsättningar har en sämre förklaringsgrad.   

 
Tabell 4:10 Faktorextraktion användningsförutsättningar 

 
 

Initial Eigenvalues 

Tjänst Total % of Variance 

SMS 2,257 56,434 

MMS 2,494 62,352 

Mobil e-post 3,160 79,000 

 
För att operationalisera faktorn användningsförutsättningar användes fyra variabler som 
samtliga visar sig vara betydelsefulla för de tre formerade faktorerna (se bilaga 2 tabell 34-
36). Detta då alla har communalityvärden som överstiger 0,5 (se tabell 4:11). Följaktligen 
kan de tre formerade faktorerna användas för att representera användningsförutsättningar 
beträffande de tre studerade tjänsterna. Värt att poängtera är att variabel 2 och variabel 3, i 
fallen SMS och MMS, som tar fasta på kunskap om tjänsterna respektive tillgång till 
assistans vid användning av tjänsterna har låga communalityvärden. Det innebär att dessa 
två variabler inte tar fasta på faktorn användningsförutsättningar lika bra som de två 
resterande två variablerna. Som man kan utläsa ur tabell 4:11 gäller detta även för mobil e-
post men då enbart beträffande variabel 3.  
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Tabell 4:11 Communalityvärden användningsförutsättningar  
 

 
SMS MMS Mobil e-post 

 Component  Component Component 

 1 1 1 

Variabel 1 ,907 ,900 ,953 

Variabel 2 ,537 ,656 ,910 

Variabel 3 ,526 ,652 ,698 

Variabel 4 ,933 ,910 ,968 

 

Efter formeringen av faktorn användningsförutsättningar för de tre tjänsterna utfördes enkla 
linjära regressionsanalyser med faktorn användningsförutsättningar som oberoende variabel 
och användningsfrekvensen som beroende variabeln.  Resultat ifrån regressionsanalysen 
visar korrelationskoefficienter med värdet 0,608 för SMS, 0,350 för MMS samt 0,569 för 
mobil e-post (se bilaga 2 tabell 37-39). Samtliga korrelationskoefficienter är positiva vilket 
påvisar att positiva samband föreligger mellan användningsförutsättningar och 
användningsfrekvensen för samtliga tre tjänster. Återigen visar det sig att 
korrelationskoefficienten i fallet MMS är lägre än för de två övriga tjänsterna, vilket 
betyder att sambandet mellan användningsförutsättningar och användningsfrekvensen är 
som svagast för denna tjänst.   
 
För att ta reda på vilken påverkan faktorn användningsförutsättningar har på 
användningsfrekvensen av de tre tjänsterna beräknas de justerade 
determinationskoefficienterna. För SMS är denna 0,355 vilket påvisar att faktorn 
användningsförutsättningar utövar en påverkan på användningsfrekvensen motsvarande 
drygt 35 %. Den påverkan som faktorn användningsförutsättningar utövar på 
användningsfrekvensen beträffande tjänsten MMS är även i detta fall lägre och beräknas till 
0,100 motsvarande 10 %. Angående mobil e-post visar det sig att faktorn 
användningsförutsättningar utövar en påverkan på användningsfrekvensen som uppgår till 
drygt 30 %.  I tabell 4:12 redovisas en sammanställning av resultaten från de tre 
regressionsanalyserna.  
 

Tabell 4:12 Regressionsanalyser användningsförutsättningar 
 

Tjänst Samband Påverkan 

   

SMS 0,608 35,5% 

MMS 0,350 10,0% 

Mobil e-post  0,570 30,7% 
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4.6 Relativa tekniska fördelar 
Tabell 4:13 visar att de tre faktoranalyserna extraherar varsin faktor beträffande relativa 
tekniska fördelar som har ett egenvärde som överstiger 1. Vidare framgår det av tabellen att 
samvariationen mellan de variabler som använts för att operationalisera faktorn relativa 
tekniska fördelar beräknas till drygt 91  % för SMS, drygt 94 % för MMS samt 98 % för 
mobil e-post (se bilaga 2 tabell 40-42).  

 
Tabell 4:13 Faktorextraktion relativa tekniska fördelar  

 
 

Initial Eigenvalues 

Tjänst Total % of Variance 

SMS 3,651 91,268 

MMS 3,793 94,821 

Mobil e-post 3,931 98,264 

 
För att operationalisera faktorn relativa tekniska fördelar användes fyra variabler som 
samtliga visar sig vara betydelsefulla för de tre formerade faktorerna (se bilaga 2 tabell 43-
45). Detta då alla har communalityvärden som överstiger 0,5 (se tabell 4:14). Följaktligen 
kan de tre formerade faktorerna användas för att representera relativa tekniska fördelar 
beträffande de tre studerade tjänsterna.  
 

Tabell 4:14 Communalityvärden relativa tekniska fördelar  
 

 
SMS MMS Mobil e-post 

 Component  Component Component 

 1 1 1 

6.1.Using SMS in my job 
enables me to 
accomplish tasks more 
quickly 

,943 ,967 ,988 

6.2.Using SMS in my job 
increase my productivity 

,953 ,988 ,996 

6.3.I save time by using 
SMS 

,974 ,964 ,990 

6.4.Using SMS is flexible 
since I may use it 
anytime 

,951 ,976 ,991 

 

Efter formeringen av faktorn relativa tekniska fördelar för de tre tjänsterna utfördes enkla 
linjära regressionsanalyser. Resultat ifrån regressionsanalysen visar 
korrelationskoefficienter med värdet 0,612 för SMS, 0,513 för MMS samt 0,554 för mobil 
e-post. Samtliga korrelationskoefficienter är positiva vilket påvisar att positiva samband 
föreligger mellan relativa tekniska fördelar och användningsfrekvensen för samtliga tre 
tjänster.  
 
För att ta reda på vilken påverkan faktorn relativa tekniska fördelar har på 
användningsfrekvensen av de tre tjänsterna beräknas de justerade 
determinationskoefficienterna. För SMS är denna 0,360 vilket påvisar att faktorn sociala 
influenser utövar en påverkan på användningsfrekvensen motsvarande 36 %. Den påverkan 
som faktorn sociala influenser utövar på användningsfrekvensen beträffande tjänsten MMS 
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är något lägre och beräknas till 0,245 motsvarande drygt 24 %. Angående mobil e-post 
visar det sig att faktorn nytta utövar en påverkan på användningsfrekvensen som uppgår till 
drygt 28 %.  I tabell 4:15 redovisas en sammanställning av resultaten från de tre 
regressionsanalyserna.  

 
Tabell 4:12 Regressionsanalyser relativa tekniska fördelar 

 
Tjänst Samband Påverkan 

   

SMS 0,626 36,7% 

MMS 0,513 24,5% 

Mobil e-post  0,554 28,9% 
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5 Diskussion 
_________________________________________________________________________ 

 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera de resultat som presenterats i föregående avsnitt. Vi 

har valt att dela in avsnittet i tre delar (en för respektive tjänst) men kommer i vissa 

avseenden diskutera tjänsterna i förhållande till varandra.  
_________________________________________________________________________ 
 

5.1 SMS 
I vår studie har vi kunnat konstatera att faktorn nytta är den som utövar störst påverkan på 
användningsfrekvensen av SMS. Att en betydande del av användningsfrekvensen av 
tjänsten SMS beror uppfattningen om tjänstens nytta är för oss inget förvånande resultat. 
Eldridge och Grinter (2001) menar att den nytta som associeras med SMS härstammar i att 
man kan kommunicera i ett mobilt sammanhang när ett telefonsamtal kan uppfattas som 
olämpligt. De personer som deltagit i vår undersökning har i huvudsak någon form av 
chefsbefattning och vi antar att dessa personer spenderar en stor del av sin arbetsdag i 
möten. De vill därmed vara befriade från störande moment, samtidigt som de vill hålla sig 
uppdaterade med viktig information. SMS gör detta möjligt då den anställde kan hålla sig 
informerad utan att behöva göra uppehåll i den aktivitet han för närvarande är uppbunden i 
eller störa sin omgivning.  
 
En ytterligare anledning till att vi lyckats identifiera ett samband mellan nytta och 
användningsfrekvensen kan vara att man som anställd vill undvika att bli fast i ett 
telefonsamtal. Att man av olika anledningar inte vill initiera ett telefonsamtal är dock ingen 
hållbar ursäkt för att inte förmedla viktig information till en kollega. Genom att skicka ett 
SMS upprättas en envägskommunikation där informationen kommer vederbörande 
tillhanda utan att informanten riskerar att bli uppbunden i ett långdraget samtal. Vi anser att 
dessa två resonemang om uppfattad nytta kring SMS kan härledas till ökad produktivitet 
och tidsbesparing. Konsekvensen borde således bli ett mer frekvent användande av tjänsten 
vilket har framkommit i vår studie.  
 
Vidare har vi kunnat påvisa att lättanvändbarhet inte har någon påverkan på hur ofta SMS 
används. Mallat et al. (2006) och Dahlberg och Mallat (2002) har lyft fram att 
lättanvändbarhet är den enskilt starkaste faktorn som påverkar en individs val att använda 
mobila tjänster. Vi har dock angripit fenomenet på ett annorlunda sätt då vi studerat 
användningsfrekvensen och inte valet att använda tjänsten. Vidare undersöker vi personer i 
arbetslivet och inte deras privata användning vilket kan vara ytterligare en bidragande orsak 
till att våra resultat skiljer sig från tidigare forskning. Detta då vi, som tidigare påpekats, 
antar att användningsbeteendet skiljer sig mellan en privat användning och en användning 
som sker i egenskap av anställd inom en organisation.     
 
Jedbratt (2003) menar att anställda inom ett företag har dåligt tålamod beträffande att lära 
sig nya informationstekniker. De tekniker som kräver en lång och svår inlärningsprocess 
riskerar därmed att inte ta sig förbi ett initialt teststadium. Detta skulle innebära att 
lättanvändbarhet utövar en betydande påverkan på den faktiska användningen även inom 
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organisationer. Ett resonemang som inte finner stöd i vår undersökning beträffande SMS. 
Återigen vill vi framföra att vi har studerat användningsfrekvensen och inte valet att 
använda en mobil tjänst. Ett i vårt fall rimligt antagande är att anställda inte skickar SMS 
utan arbetsrelaterad anledning. Därmed skulle användningsfrekvensen inte påverkas även 
om de anställda ändrar uppfattning om tjänstens lättanvändbarhet och ställer sig mer 
positiva till den.  
 
Uppfattad lättanvändbarhet påverkar inte enbart huruvida en person väljer att använda en 
tjänst eller inte utan influerar även personens uppfattning av tjänstens nytta (Knutsen, 
2005). Vi vet naturligtvis inte om detta resonemang är giltigt för vår undersökning, då vi 
inte analyserat relationen mellan lättanvändbarhet och nytta. Den tydliga logiken i 
Knutsens resonemang gör emellertid att vi kan skapa oss en viss förståelse för våra resultat. 
Detta eftersom vi till en början var förvånade över att lättanvändbarhet inte utövade någon 
påverkan på användningsfrekvensen.   
 
Vi har kunnat konstatera att sociala influenser utövar en förhållandevis stark påverkan på 
den faktiska användningen av SMS. PTS (2005b) har visat att SMS är den tjänst som i 
genomsnitt används av flest anställda inom svenska organisationer. Anställda inom en 
organisation omges därmed av ett flertal personer som använder SMS vilket kan antas leda 
till ett stort socialt tryck till att använda tjänsten. Cross och Parker (2004) menar att dagens 
organisationer går mot en allt plattare struktur där samarbete i nätverk av anställda blivit en 
kritisk framgångsfaktor. Vidare menar Stensaasen och Sletta (2000) att internalisering i 
betydande omfattning påverkar en person att införliva normer som upplevs existera i den 
nära omgivningen i sitt eget värdesystem. Personer som dagligen befinner sig i miljöer där 
SMS blivit en ”norm” beträffande kommunikationsmönster införlivar normen i sitt eget 
värderingssystem. Ett rimligt antagande är därmed att användningsfrekvensen borde 
påverkas eftersom SMS blir ett naturligt sätt att kommunicera. Anställda som inte uppfyller 
de förväntningar som finns på dem beträffande kommunikation genom SMS kan riskera att 
bli föremål för irritation bland kollegor. Vi anser att samma resonemang som är giltigt för 
mobiltelefoner (en person som har tillgång till en mobiltelefon förväntas kunna bli nådd på 
denna) kan appliceras på tjänsten SMS (SMS finns i alla mobiltelefoner). Sociala influenser 
borde därmed, oavsett en persons inställning till SMS, leda till en ökad 
användningsfrekvens. 
 
Vi tycker även att det är värt att lyfta fram att anställda i allt större utsträckning rör sig 
mellan olika fysiska och sociala miljöer (Kakihara & Sørensen, 2004). I vår undersökning 
har det visat sig att de anställda i genomsnitt tillbringar motsvarande nästan en dag i veckan 
utanför sitt kontor. Det finns därmed anledning att tro att en anställd tar till sig olika sätt att 
kommunicera från olika kontexter vilket personen i sin tur för vidare till sina kollegor. 
Influenser från olika sociala miljöer kan leda till att nya användningsområden för tjänsten 
SMS identifieras och det borde således leda till en ökad användningsfrekvens.  
 
I vår studie har det även visat sig att användningsförutsättningar utövar en påverkan på den 
faktiska användningen av SMS. Mallat (2006) har visat att uppfattad kompatibilitet mellan 
den livsstil en person eftersträvar och den mobila tjänstens karaktäristiska drag har en 
betydande påverkan på valet att använda tjänsten. Vi har vid operationaliseringen av 
faktorn användningsförutsättningar använt variabler som tar fasta på detta resonemang och 
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blev inte förvånade över att användningsförutsättningar utövar en påverkan på 
användningsfrekvensen. De anställda vars arbetssituation präglas av att de måste hålla 
många bollar i luften samtidigt kan uppleva SMS som befriande med avseende på deras 
arbetsuppgifter. Detta resonemang leder osökt in på det vi förde beträffande nytta där 
anställda vill hållas informerade utan att bli avbrutna. De anställda som upplever att SMS 
överensstämmer med sättet de föredrar att arbeta på borde följaktligen använda tjänsten mer 
frekvent, vilket har framkommit i vår undersökning. Vi hade trott att 
användningsförutsättningar skulle utöva en större påverkan på användningsfrekvensen än 
vad våra resultat visar. Anställda som dels har bra kunskap om hur tjänsten ska användas 
och dels upplever en överensstämmelse mellan SMS och karaktären på sitt arbete anser vi 
borde använda tjänsten så ofta de kan. Användningsfrekvensen har vi valt att beskriva som 
både skickade och mottagna SMS. En anledning till vårt resultat kan därmed vara att det 
finns anställda som har ett behov av att enbart ta del av information genom SMS men 
föredrar att besvara informationen på annat sätt. Personen i fråga upplever därmed SMS 
som ett bra stöd i sitt arbete men initierar själv inga SMS-kontakter vilket påverkar 
användningsfrekvensen.   
 
Denna tankegång för oss in på relativa tekniska fördelar som i vår studie visat sig påverka 
användningsfrekvensen av SMS. Vi tror att det finns en betydande korrelation mellan 
användningsförutsättningar och relativa tekniska fördelar. I detta fall skulle en del av 
påverkan på användningsfrekvensen kunna härledas till relativa tekniska fördelar och en 
annan del till användningsförutsättningar. Dessa två faktorer utövar således en gemensam 
påverkan på användningsfrekvensen vilket skulle ha visat sig om de studerats simultant. 
Om vi inte kunnat identifiera någon påverkan från relativa tekniska fördelar på 
användningsfrekvensen av SMS hade våra resultat varit betydligt märkligare med avseende 
på användningsförutsättningar. Nu tror vi att dessa två faktorer tar fasta på liknande 
förhållanden och tycker att det ger förklaring till våra resultat.   
 

5.2 MMS 
Vi kunde inte identifiera något betydande samband mellan uppfattad nytta av MMS och hur 
ofta tjänsten används. Johansson och Bengtsson (2006) har i sin studie kommit fram till att 
det inte finns någon strukturerad användning av MMS inom svenska företag. Merparten av 
de personer som tillfrågades i deras undersökning sa direkt nej på frågan om de använder 
MMS i sitt arbete, vilket också framkommit i vår studie. Även om våra respondenter 
ändrade uppfattning om nyttan med MMS skulle detta inte resultera i en påverkan på 
användningsfrekvensen. Vi har studerat den arbetsrelaterade användningen av mobila 
tjänster vilket kan förklara våra resultat med avseende på nytta av MMS. Även om en 
anställd finner att MMS bidrar till förhöjda arbetsmässiga prestationer finns det ett 
begränsat antal personer som han kan kommunicera med via MMS. Det medför att 
användningsfrekvens håller sig intakt trots att uppfattningen om tjänstens nytta blir mer 
positiv. Tornatzky och Klein (1982) menar att nytta bör studeras parallellt med relativa 
tekniska fördelar och att de tillsammans utgör betydelsefulla determinanter för användning 
av innovationer. Relativa tekniska fördelar är den faktor som utövar den största påverkan på 
användningsfrekvensen av MMS i vår undersökning. Detta resultat kan hjälpa oss att förstå 
varför nytta inte utövar någon betydande påverkan på användningsfrekvensen. MMS kan 
uppfattas som en användbar tjänst men det finns tjänster som uppfattas som mer 
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användbara. Ställt mot SMS eller mobil e-post tror vi inte att MMS uppfattas som en 
användbar tjänst. Det blir därmed uppenbart att relativa tekniska fördelar påverkar 
användningsfrekvensen av MMS till förmån för den nytta som unikt associeras med 
tjänsten.    
 
Vi fann inget samband mellan lättanvändbarhet och användningsfrekvensen av MMS. Före 
vår studie trodde vi att lättanvändbarhet skulle utöva en betydande påverkan på 
användningsfrekvensen av MMS och att detta samband skulle vara starkare än vid tjänsten 
SMS. Detta eftersom MMS enligt vår uppfattning är en svårare tjänst att både lära sig och 
använda. Vi tror dock att samma resonemang som förts vid SMS kan appliceras på MMS 
med avseende på tjänstens lättanvändbarhet och kan förklara resultatet. Det vill säga att en 
anställd inte skickar MMS utan arbetsrelaterad anledning. Därmed skulle 
användningsfrekvensen inte påverkas även om den anställde ändrade uppfattning om 
tjänstens lättanvändbarhet. I likhet med SMS tror vi att lättanvändbarhet istället utövar en 
påverkan på nyttan av MMS.  
 
Sociala influenser utövar en viss påverkan på hur ofta tjänsten MMS används. Att detta 
samband inte visat sig vara lika starkt som i fallet med SMS tror vi beror på att antalet 
användare av MMS är betydligt lägre. Därmed finns det ett färre antal kollegor som utövar 
påtryckningar att använda MMS, även om dessa kan upplevas som starka. En ökad 
upplevelse av sociala påtryckningar skulle därmed inte leda till en lika stor förändring av 
användningsfrekvensen som i fallet SMS eftersom personen ifråga fortfarande bara har ett 
begränsat antal personer att kommunicera med via MMS. De studier som påvisat ett starkt 
samband mellan sociala influenser och användningen av MMS har utgått från en privat 
användning. Vi tror att kommunikation genom MMS har ett mer naturligt 
användningsområde inom den privata sfären än inom en organisation. De sociala 
influenserna ligger därmed utanför arbetsplatsen och påverkar i och med det inte 
användningen av tjänsten i jobbrelaterade aktiviteter.  
 

5.3 Mobil e-post  
Vår undersökning visar att nytta utövar en påverkan på användningsfrekvensen av mobil e-
post. E-post har länge haft en central plats i informationsutbytet inom organisationer. Mobil 
e-post gör att anställda oberoende av tid och plats kan utföra arbetsuppgifter av 
administrativ karaktär. Kakihara och Sørensen (2004) påpekar att den mobila arbetaren är 
på stark frammarsch och vi tror att mobil e-post därmed blir en naturlig ersättare till 
stationär e-post. Mobiloperatörer har på senare år i allt större utsträckning börjat fokusera 
på företagsmarknaden för mobila tjänster och mobil e-post är den tjänst som antas få störst 
genomslagskraft (Nokia, 2005). Att nyttan inte utövar en lika stark påverkan på 
användningsfrekvensen för mobil e-post som i fallet SMS tycker vi är lite märkligt. Detta 
eftersom mobil e-post är en tjänst som primärt är utvecklad för företag och som enligt 
operatörerna ska leda till förbättrad produktivitet och betydande tidsbesparingar (Ibid.). I 
sammanhanget är det värt att poängtera att det är den bild som Nokia förmedlar av tjänsten 
mobil e-post och hur den kan generera fördelar åt de anställda. Det finns anledning att 
misstänka att bilden kan vara något förskönad med avsikt att få till stånd en ökad spridning 
av tjänsten inom svenska företag och organisationer.  Detta resonemang anser vi i viss 
utsträckning kan förklara varför faktorn nytta inte visade sig utöva en lika stark påverkan på 
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användningsfrekvensen av mobil e-post som för tjänsten SMS. De är troligt att de anställda 
reflekterar kring tjänstens nytta utifrån de informationskällor som vederbörande kommer i 
kontakt med, t.ex. pressmeddelanden från mobiloperatörer, och inte utifrån den personliga 
erfarenheten av tjänsten. Möjligheten finns därmed att den anställde ställer sig positiv till 
nyttan av mobil e-post utan att detta avspeglar sig i användningsfrekvensen. Vi anser att 
detta resonemang till viss del finner stöd i Post och Telestyrelsens undersökningar och den 
påvisade positiva inställningen bland organisationer till mobil e-post. Samtidigt som det har 
framkommit att organisationer inte i någon betydande utsträckning är föremål för en faktisk 
användning av tjänsten.  
 
I vår undersökning har det framkommit att sociala influenser är den faktor som i störst 
utsträckning påverkar användningsfrekvensen av mobil e-post. Vidare är det värt att 
poängtera att detta samband är det enskilt starkaste som identifierats i vår undersökning sett 
till samtliga tre tjänster som studerats. Vi trodde på förhand att sociala influenser skulle ha 
en påverkan på användningsfrekvensen men inte att denna skulle vara så betydande. För att 
försöka förklara resultatet knyter vi an till Fallmans (2003) resonemang där han gör en 
liknelse mellan en mobiltelefon och en diamant. Båda syftar till att säga någonting om dess 
ägare och precis som en diamant har därför en mobiltelefon ett symboliskt värde där 
telefonen hjälper personer i ägarens omgivning att skapa sig en bild av honom. 
Mobiltelefonen har uppnått en stor spridning inom organisationer och anställda behöver 
därmed en ny ”diamant” att visa upp för sin omgivning. Vi tror att personer som upplever 
betydande påtryckningar från kollegor, som tagit till sig den nya tekniken, har lätt för att 
själva införliva denna ”norm” i sitt värderingssystem. Detta avspeglar sig sedan i en 
frekvent användning av tjänsten för att öka känslan av tillhörighet till gruppen. En 
ytterligare anledning till att sociala influenser utövar en så pass stark påverkan på 
användningsfrekvensen av mobil e-post kan vara att tjänsten i huvudsak är framtagen för 
företag. Detta borde i sin tur leda till att de påtryckningar som den anställde upplever från 
sin omgivning efterlevs i större utsträckning än vid fallen SMS och MMS. Något som i 
praktiken avspeglar sig i en mer frekvent användning av mobil e-post.    
 
Till skillnad från SMS och MMS har det visat sig att lättanvändbarhet utövar en viss 
påverkan på användningsfrekvensen av mobil e-post. I relation till SMS och MMS tycker 
vi inte att resultatet är förbryllande men vi trodde på förhand att lättanvändbarhet skulle 
spela en betydligt större roll för hur ofta den anställde använder sig av mobil e-post. En stor 
del av debatten kring företags användning av mobil e-post har koncentrerats kring tjänstens 
lättanvändbarhet som har förutsatts ha en väsentlig inverkan på användningen av tjänsten. 
De resultat som framkommit i vår undersökning ser vi som mycket intressanta eftersom de 
visar att andra faktorer har en större påverkan på användningsfrekvensen av mobil e-post än 
lättanvändbarhet.  
 
De relativa tekniska fördelar som upplevs med mobil e-post utövar en påverkan på 
användningsfrekvensen. Som vi tidigare påpekat kan mobil e-post ses som en naturlig 
ersättare till stationär e-post i samband med framväxten av den mobila arbetaren. Vi är 
förvånade över att relativa tekniska fördelar inte spelar en mer betydande roll för 
användningsfrekvensen. Tidigare forskning (Hyvönen & Repo, 2004) har visat att de 
relativa tekniska fördelar som en individ associeras med mobil e-post i betydande 
utsträckning påverkar individens användning av tjänsten. De har förvisso tagit fasta på en 
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faktisk användning av tjänsten och inte på användningsfrekvensen samt studerat 
privatpersoner i ställer för anställda varför våra resultat inte är helt jämförbara. Vi tycker att 
vårt resultat borde visa ett tydligare samband mellan relativa tekniska fördelar och 
användningsfrekvens än vid fallet SMS. Detta eftersom en jämförelse mellan stationär 
kontra mobil teknik blir mer påtaglig för användaren vid mobil e-post än för SMS.  
 
O’Hara et al. (2000) har kommit fram till att mobil e-post enbart används vid tjänsteresa 
och inte vid temporära ärenden utanför det stationära kontoret. De påpekar även att tjänsten 
huvudsakligen användes för att ta emot e-post och inte för att skicka. Detta kan till viss del 
förklara varför relationen mellan relativa tekniska fördelar och användningsfrekvensen inte 
är starkare i vår undersökning. Vi tror att en anställd i första hand använder sig av mobil e-
post för att hålla sig uppdaterade men väntar med att besvara ett meddelande till denne har 
tillgång till en stationär terminal.  
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6 Slutsats  
_________________________________________________ 
 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi dragit från vår undersökning och ger 

förslag till fortsatt forskning på området.  

_________________________________________________________________________ 
  
Vi har gjort en enkätundersökning inom tre organisationer med avsikten att ta reda på vilka 
faktorer som påverkar hur ofta en anställd använder sig av mobila tjänster. Vi valde att 
avgränsa studien till de tre tjänsterna SMS, MMS och mobil e-post och anser att vi har gett 
en bild av vad som kan få en anställd att ”tappa tråden”. Det vill säga vad som får denne att 
på en frekvent basis använda sig någon av de tre mobila tjänsterna.  
 
Vi vill initialt påpeka att våra resultat inte går att generalisera i statistisk mening beroende 
på studiens urvalsdesign. Trots en bristfällig extern validitet anser vi att de resultat som 
framkommit i undersökningen är betydelsefulla för bland andra mobiloperatörer att ta till 
sig. Tidigare forskning inom mobila tjänster har haft en stark fokusering på 
konsumentmarknaden. Vår undersökning visar att användningen av mobila tjänster inom 
företag drivs av faktorer som inte framkommit lika tydligt i studier gjorda inom den privata 
användningen.  
 
Det står klart att sociala influenser är den faktor som utövar störst påverkan på 
användningsfrekvensen sett över samtliga tre tjänster. Post och Telestyrelsen har i sina 
undersökningar bland svenska företag kunnat konstatera att mobiloperatörerna har en 
bristfällig förståelse för företagsmarknaden beträffande mobila tjänster. I detta avseende 
vill vi framhålla att de sociala influenser som existerar inom företag är en faktor som inte 
bör försummas. Det finns förväntningar och påtryckningar från kollegor på en anställd 
beträffande vilka tekniker denne ska använda sig av i olika situationer. Vi tror att 
mobiloperatörerna måste ta hänsyn till de sociala nätverk som existerar inom organisationer 
om de ska få en fullständig bild av varför deras tjänster används. Mobila tjänster är inte 
föremål för ett uttalat obligatoriskt användande vilket kan vara en bidragande orsak till att 
sociala influenser utövar en betydande påverkan på användningsfrekvensen. Användningen 
av tjänsterna kan därmed inte uteslutande härledas till jobbrelaterade aspekter utan också 
hur den anställde vill bli uppfattad av sina kollegor.  
 
Faktorn relativa tekniska fördelar visade sig i likhet med sociala influenser ha en påverkan 
på hur ofta de tre studerade tjänsterna används. Detta visar att företagsanvändare av mobila 
tjänster tar hänsyn till de användningsområden och möjligheter som tjänsterna erbjuder i 
förhållande till annan kommunikationsteknik. De ser uppenbarligen inte på tekniken per se 
utan vad användningen av den samma kan leda till i form av ökad produktivitet och 
resultatkvalitet.  
 
Uppfattad nytta med SMS och mobil e-post visade sig påverka användningsfrekvensen av 
tjänsterna. Genom att utveckla tjänster som uppfattas som användbara får 
mobiloperatörerna inte enbart en stor grupp användare, utan en grupp som använder 
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tjänsterna på en frekvent basis. Mobiloperatörernas målsättning borde vara att skapa 
förutsättningar för den mobila arbetaren och bör därmed utgå från dennes behov vid 
utveckling av tjänsterna. Vikten av att ta hänsyn till den anställdes behov framkommer 
även i våra resultat beträffande användningsförutsättningar. Faktorn 
användningsförutsättningar tar fasta på de krav som den anställde har i form av tjänsternas 
anpassning relaterat till det arbetssätt som personen föredrar. Den inkluderar även huruvida 
personen i fråga upplever att det finns hjälp att tillgå för att kunna använda tjänsterna på ett 
önskat sätt.    
   
Lättanvändbarhet utövade inte någon påverkan på användningsfrekvensen av SMS och 
MMS och dess påverkan beträffande mobil e-post var marginell. Tidigare forskning har 
visat att lättanvändbarhet utövar en betydande påverkan på användningen av mobila 
tjänster. Merparten av dessa studier har dock tagit fasta på konsumentmarknaden och 
därmed en privat användning av mobila tjänster. Vi anser att våra resultat i detta avseende 
är av stor betydelse för mobiloperatörerna att ta till sig. Detta eftersom de vanligtvis lyfter 
fram utveckling av tjänster som är lätta att lära sig och lätta att använda som ett krav för en 
utökad företagsanvändning. Baserat på våra resultat anser vi att mobiloperatörerna måste ta 
hänsyn till att konsumentmarknaden och företagsmarknaden ser olika ut och kan inte 
behandla dessa kundgrupper likvärdigt.  
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har uteslutande studerat hur våra fem undersökningsfaktorer påverkar 
användningsfrekvensen av de tre tjänsterna. Vi ser det som betydelsefullt för fortsatt 
forskning på området att även undersöka vilka eventuella samband som föreligger mellan 
de fem faktorer. Det finns då möjlighet att sätta faktorn lättanvändbarhet i ett sammanhang 
då denna kan ha en påverkan på någon av de övriga faktorerna.  
 
Vidare anser vi att det instrument som vi utvecklade och använde oss av i vår undersökning 
bör testas i andra organisationskontexter och på andra mobila tjänster. Våra faktoranalyser 
visade att vi lyckats operationalisera de fem undersökningsfaktorerna på ett mycket bra sätt 
och instrumentet kan således med fördel återanvändas i andra studier med samma fokus. 
Framförallt anser vi att studier av mer avancerade mobile tjänster riktade mot en 
företagsmarknad borde genomföras. Detta eftersom vi har påvisat tydliga diskrepanser 
mellan en privat och en företagsbaserad användning av mobila tjänster. Mobiloperatörer 
kan därmed inte förlita sig på resultat från studier genomförda på konsumentmarknaden 
och direkt överföra denna kunskap vid utveckling av tjänster avsedda för företag.  
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Bilaga 1 
 

Brev till respondent  
 
Hello 
We have got Your e-mail address from our contact person in Your company.  
  
We are two students at the department of Infomatics, Lund University, that are 
investigating the use of mobile services within organisations as a part of our master thesis. 
Therefore we ask for you help and would appreciate if You would answer this survey. It 
will take approx 10 minutes to complete the survey concerning Your opinion regarding 
SMS, MMS and mobile e-mail. Your answers will be treated strictly confidential, and You 
will be anonymous.  
 
It is important that You answer all questions in the survey, otherwise we will not be able to 
analyse the material.  
 
Clarification: 
 
We are only interested in Your use of the three services when used by a mobile phone or a 
PDA. 
We are only interested in Your use of the three services when used in job related activities.   
 
If you have any questions regarding the survey please contact:  
leopold.schmidt@hermes.ics.lu.se or daniel.hagg@hermes.ics.lu.se 
 
Please click on the link below to activate the survey.  
 
*RESPONDENT_LINK* 
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Enkät 
 
Section 1-4 
Nr.  

1 I am  

Index  

1 Man  

2 Woman  

Nr.  

2 I work at 

Index  

1 Malmö Stad  

2 Strålfors  

3 Tetra Pak  

Nr.  

3 What is Your position within the company 

   

Index  

Nr.  

4 How many hours of work per month do You spend outside the office (stated 
in percent) 

   

 
Section 5: Evaluate the following statements concerning the usefulness of SMS  

 
Fully 

disagree  
Disagree 

Partly 
disagree  

Partly 
agree  

Agree  
Fully 
agree  

Using SMS in my job enables me to 
accomplish tasks more quickly         

Using SMS in my job increase my 
productivity         

I save time by using SMS         

Using SMS is flexible since I may use it 
anytime         

 
Section 6: Evaluate the following statements concerning the ease of use of SMS  

 
Fully 

disagree  
Disagree 

Partly 
disagree  

Partly 
agree  

Agree  
Fully 
agree  

It is easy to learn SMS         

It is easy to use SMS         

It is easy to become skillful at using SMS          

I have a clear understanding of how to use 
SMS         
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Section 7: Evaluate the following statements concerning SMS 

 
Fully 

disagree  
Disagree 

Partly 
disagree  

Partly 
agree  

Agree  
Fully 
agree  

My colleagues think that I should use 
SMS         

My colleagues often contact me using 
SMS         

SMS is a natural way of communicating 
within my organisation         

People who influence my behavior think 
that I should use SMS         

 
Section 8: Evaluate the following statements concerning SMS 

 
Fully 

disagree  
Disagree 

Partly 
disagree  

Partly 
agree  

Agree  
Fully 
agree  

Using SMS fits well with the way I like to 
work         

I have the knowledge necessary to use 
SMS         

A specific person (or group) is available for 
assistance with SMS difficulties         

Using SMS fits into my work style         
 
Section 9: Compared with other technologies for communication the relative advantage of 
using SMS is... 

 
Fully 

disagree  
Disagree 

Partly 
disagree  

Partly 
agree  

Agree  
Fully 
agree  

SMS enables me to accomplish tasks more 
quickly         

SMS makes it easier to do my job         

SMS increases my productivity         

SMS improves the quality of the work I do 
         

 
Section 10: Evaluate the following statements concerning Your use of SMS 

 

More 
than 10 
times a 
day  

1-10 
times a 
day  

A few 
times a 
week  

A few 
times a 
month  

Never  

I send/receive SMS         

 
Section 11: Evaluate the following statements concerning Your use of SMS 
Nr.  

12 For how long time have You used SMS in Your job (answer in years) 
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Section 12: Evaluate the following statements concerning the usefulness of MMS  

 
Fully 

disagree  
Disagree 

Partly 
disagree  

Partly 
agree  

Agree  
Fully 
agree  

Using MMS in my job enable me to 
accomplish tasks more quickly         

Using MMS in my job increase my 
productivity         

I save time by using MMS         

Using MMS is flexible since I may use it 
anytime         

 
Section 13: Evaluate the following statements concerning the ease of use of MMS  

 
Fully 

disagree  
Disagree 

Partly 
disagree  

Partly 
agree  

Agree  
Fully 
agree  

It is easy to learn MMS         

It is easy to use MMS         

It is easy to become skillful at using MMS 
         

I have a clear understanding of how to use 
MMS          

 
Section 14: Evaluate the following statements concerning MMS 

 
Fully 

disagree  
Disagree 

Partly 
disagree  

Partly 
agree  

Agree  
Fully 
agree  

My colleagues think that I should use 
MMS         

My colleagues often contact me using 
MMS         

MMS is a natural way of communicating 
within my organisation         

People who influence my behavior think 
that I should use MMS         

 
Section 15: Evaluate the following statements concerning MMS 

 
Fully 

disagree  
Disagree 

Partly 
disagree  

Partly 
agree  

Agree  
Fully 
agree  

Using MMS fits well with the way I like to 
work         

I have the knowledge necessary to use 
MMS         

A specific person (or group) is available for 
assistance with MMS difficulties         

Using MMS fits into my work style         
 
 
 
 
 
 
 



 54 

Section 16: Compared with other technologies for communication the relative advantage of 
using MMS is... 

 
Fully 

disagree  
Disagree 

Partly 
disagree  

Partly 
agree  

Agree  
Fully 
agree  

MMS enables me to accomplish tasks more 
quickly         

MMS makes it easier to do my job         

MMS increases my productivity         

MMS improves the quality of the work I do 
         

 
Section 17: Evaluate the following statements concerning Your use of MMS 

 

More 
than 10 
times a 
day  

1-10 
times a 
day  

A few 
times a 
week  

A few 
times a 
month  

Never  

I send/receive MMS         
 
Section 18: Evaluate the following statements concerning Your use of MMS 
Nr.  

12 For how long time have You used MMS in Your job (answer in years) 

   

 
Section 19: Evaluate the following statements concerning the usefulness of mobile e-mail 

 
Fully 

disagree  
Disagree 

Partly 
disagree  

Partly 
agree  

Agree  
Fully 
agree  

Using mobile e-mail in my job enable me 
to accomplish tasks more quickly         

Using mobile e-mail in my job increase my 
productivity         

I save time by using mobile e-mail         

Using mobile e-mail is flexible since I may 
use it anytime         

 
Section 20: Evaluate the following statements concerning the ease of use of mobile e-mail  

 
Fully 

disagree  
Disagree 

Partly 
disagree  

Partly 
agree  

Agree  
Fully 
agree  

It is easy to learn mobile e-mail         

It is easy to use mobile e-mail         

It is easy to become skillful at using 
mobile e-mail         

I have a clear understanding of how to use 
mobile e-mail          
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Section 21: Evaluate the following statements concerning mobile e-mail 

 
Fully 

disagree  
Disagree 

Partly 
disagree  

Partly 
agree  

Agree  
Fully 
agree  

My colleagues think that I should use 
mobile e-mail         

My colleagues often contact me using 
mobile e-mail         

Mobile e-mail is a natural way of 
communicating within my organisation         

People who influence my behavior think 
that I should use mobile e-mail         

 
Section 22: Evaluate the following statements concerning mobile e-mail 

 
Fully 

disagree  
Disagree 

Partly 
disagree  

Partly 
agree  

Agree  
Fully 
agree  

Using mobile e-mail fits well with the way I 
like to work         

I have the knowledge necessary to use 
mobile e-mail         

A specific person (or group) is available for 
assistance with mobile e-mail difficulties         

Using mobile e-mail fits into my work 
style         

 
Section 23: Compared with other technologies for communication the relative advantage of 
using mobile e-mail is... 

 
Fully 

disagree  
Disagree 

Partly 
disagree  

Partly 
agree  

Agree  
Fully 
agree  

Mobile e-mail enables me to accomplish 
tasks more quickly         

Mobile e-mail makes it easier to do my 
job         

Mobile e-mail increases my productivity         

Mobile e-mail improves the quality of the 
work I do          

 
Section 24: Evaluate the following statements concerning Your use of mobile e-mail 
 

 

More 
than 10 
times a 
day  

1-10 
times a 
day  

A few 
times a 
week  

A few 
times a 
month  

Never  

I send/receive mobile e-mail         

 
Section 25: Evaluate the following statements concerning Your use of SMS 
Nr.  

12 For how long time have You used mobile e-mail  in Your job (answer in years) 
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Bilaga 2  
 
Dataanalys  
 
Tabell 1: Användningsfrekvens SMS 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Never 6 13,3 13,3 13,3 

  A few times a 
month 

12 26,7 26,7 40,0 

  A few times a week 10 22,2 22,2 62,2 

  1-10 times a day 16 35,6 35,6 97,8 

  More than 10 times a 
day 

1 2,2 2,2 100,0 

  Total 45 100,0 100,0   

 
Tabell 2: Användningsfrekvens MMS (obs alt ”More than 10 times a day” saknas eftersom ingen svarat 
det) 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Never 29 64,4 69,0 69,0 

  A few times a 
month 

10 22,2 23,8 92,9 

  A few times a 
week 

2 4,4 4,8 97,6 

  1-10 times a day 1 2,2 2,4 100,0 

  Total 42 93,3 100,0   

Missing System 3 6,7     

Total 45 100,0     

 
Tabell 3: Användningsfrekvens mobil e-post 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Never 30 66,7 73,2 73,2 

  A few times a 
month 

1 2,2 2,4 75,6 

  A few times a 
week 

3 6,7 7,3 82,9 

  1-10 times a day 6 13,3 14,6 97,6 

  More than 10 times a 
day 

1 2,2 2,4 100,0 

  Total 41 91,1 100,0   

Missing System 4 8,9     

Total 45 100,0     
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Tabell 4: Faktorextraktion nytta SMS 
 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,367 84,185 84,185 3,367 84,185 84,185 

2 ,411 10,278 94,463       

3 ,145 3,615 98,078       

4 ,077 1,922 100,000       

 
Tabell 5: Faktorextraktion nytta MMS 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,670 91,738 91,738 3,670 91,738 91,738 

2 ,283 7,072 98,810       

3 ,039 ,969 99,778       

4 ,009 ,222 100,000       

 
Tabell 6: Faktorextraktion nytta mobil e-post 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,832 95,805 95,805 3,832 95,805 95,805 

2 ,132 3,292 99,098       

3 ,030 ,762 99,860       

4 ,006 ,140 100,000       

 
Tabell 7: Communalityvärden nytta SMS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Component 

 1 

6.1.Using SMS in my job 
enables me to 
accomplish tasks more 
quickly 

,960 

6.2.Using SMS in my job 
increase my productivity 

,947 

6.3.I save time by using 

SMS 
,936 

6.4.Using SMS is flexible 
since I may use it 
anytime 

,820 
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Tabell 8: Communalityvärden nytta MMS 

 

 Component 

  1 

14.1.Using MMS in my job 
enable me to accomplish tasks 
more quickly 

,992 

14.2.Using MMS in my job 
increase my productivity 

,966 

14.3.I save time by using MMS ,984 

14.4.Using MMS is flexible 
since I may use it anytime 

,885 

 
Tabell 9: Communalityvärden nytta mobil e-post 

 

 Component 

  1 

22.1.Using mobile e-mail in 
my job enable me to 
accomplish tasks more 
quickly 

,993 

22.2.Using mobile e-mail in 

my job increase my 
productivity 

,991 

22.3.I save time by using 
mobile e-mail 

,981 

22.4.Using mobile e-mail is 
flexible since I may use it 
anytime 

,949 

 
Tabell 10: Regressionsanalys Nytta - Användningsfrekvens (SMS) 

 

Change Statistics 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,645(a) ,415 ,402 ,866 ,415 30,556 1 43 ,000 

 
Tabell 11: Regressionsanalys Nytta – Användningsfrekvens (MMS) 
 

Change Statistics 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,413(a) ,171 ,150 ,646 ,171 8,229 1 40 ,007 

 
Tabell 12: Regressionsanalys Nytta – Användningsfrekvens (mobil e-post) 
 

Change Statistics 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,570(a) ,325 ,308 1,040 ,325 18,816 1 39 ,000 
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Tabell 13: Faktorextraktion lättanvändbarhet SMS 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,314 82,854 82,854 3,314 82,854 82,854 

2 ,365 9,136 91,990       

3 ,200 5,012 97,002       

4 ,120 2,998 100,000       

 
Tabell 14: Faktorextraktion lättanvändbarhet MMS 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,802 95,056 95,056 3,802 95,056 95,056 

2 ,145 3,632 98,688       

3 ,042 1,043 99,731       

4 ,011 ,269 100,000       

 
Tabell 15: Faktorextraktion lättanvändbarhet mobil e-post 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,522 88,045 88,045 3,522 88,045 88,045 

2 ,289 7,230 95,275       

3 ,163 4,080 99,355       

4 ,026 ,645 100,000       

 
Tabell 16: Communalityvärden lättanvändbarhet SMS 

 

 Component 

  1 

7.1.It is easy to learn SMS ,947 

7.2.It is easy to use SMS ,894 

7.3.It is easy to become skillful 
at using SMS 

,923 

7.4.I have a clear 
understanding of how to use 
SMS 

,876 
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Tabell 17: Communalityvärden lättanvändbarhet MMS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 18: Communalityvärden lättanvändbarhet mobil e-post 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 19: Regressionsanalys Lättanvändbarhet – Användningsfrekvens (SMS)  

 

Change Statistics 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,091(a) ,008 -,015 1,128 ,008 ,356 1 43 ,554 

 
Tabell 20: Regressionsanalys Lättanvändbarhet – Användningsfrekvens (MMS) 

 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate Change Statistics 

          
R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Chang

e 

1 ,279(a) ,078 ,055 ,681 ,078 3,376 1 40 ,074 

 
Tabell 21: Regressionsanalys Lättanvändbarhet - Användningsfrekvens (mobil e-post) 

 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate Change Statistics 

          
R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Chang

e 

1 ,423(a) ,179 ,158 1,147 ,179 8,492 1 39 ,006 

 
 

 Component 

  1 

15.1.It is easy to learn MMS ,991 

15.2.It is easy to use MMS ,981 

15.3.It is easy to become skillful 
at using MMS 

,983 

15.4.I have a clear 
understanding of how to use 
MMS 

,945 

 Component 

  1 

23.1.It is easy to learn 
mobile e-mail 

,963 

23.2.It is easy to use 
mobile e-mail 

,926 

23.3.It is easy to become 
skillfull at using mobile e-
mail 

,953 

23.4.I have a clear 
understanding of how to 
use mobile e-mail 

,909 
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Tabell 22: Faktorextraktion sociala influenser SMS 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,342 83,545 83,545 3,342 83,545 83,545 

2 ,315 7,869 91,414       

3 ,215 5,386 96,800       

4 ,128 3,200 100,000       

 
Tabell 23: Faktorextraktion sociala influenser MMS 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,501 87,531 87,531 3,501 87,531 87,531 

2 ,341 8,524 96,055       

3 ,104 2,607 98,662       

4 ,054 1,338 100,000       

 
Tabell 24: Faktorextraktion sociala influenser mobil e-post 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,382 84,557 84,557 3,382 84,557 84,557 

2 ,474 11,860 96,417       

3 ,110 2,754 99,171       

4 ,033 ,829 100,000       

 
Tabell 25: Communalityvärden sociala influenser SMS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Component 

  1 

8.1.My colleagues think that I 
should use SMS 

,913 

8.2.My colleagues often 
contact me using SMS 

,890 

8.3.SMS is a natural way of 
communicating within my 
organisation 

,942 

8.4.People who influence my 
behavior think that I should use 
SMS 

,910 
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Tabell 26: Communalityvärden sociala influenser MMS 

 

 Component 

  1 

16.1.My colleagues think 
that I should use MMS 

,947 

16.2.My colleagues often 
contact me using MMS 

,962 

16.3.MMS is a natural way 
of communicating within my 
organisation 

,923 

16.4.People who influence 
my behavior think that I 
should use MMS 

,910 

 
Tabell 27: Communalityvärden sociala influenser mobil e-post 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 28: Regressionsanalys Sociala influenser – Användningsfrekvens (SMS) 

 

Change Statistics 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,612(a) ,374 ,360 ,896 ,374 25,704 1 43 ,000 

 
Tabell 29: Regressionsanalys Sociala influenser - Användningsfrekvens (MMS) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate Change Statistics 

          
R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,480(a) ,230 ,211 ,622 ,230 11,963 1 40 ,001 

 
Tabell 30: Regressionsanalys Sociala influenser – Användningsfrekvens (mobil e-post) 

 

 Component 

  1 

24.1.My colleagues think 
that I should use mobile e-
mail 

,941 

24.2.My colleagues often 
contact me using mobile e-
mail 

,965 

24.3.Mobile e-mail is a 
natural way of 
communicating within my 
organisation 

,896 

24.4.People who influence 
my behavior think that I 
should use mobile e-mail 

,873 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate Change Statistics 

          
R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,679(a) ,462 ,448 ,929 ,462 33,424 1 39 ,000 
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Tabell 31: Faktorextraktion användningsförutsättningar SMS 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,257 56,434 56,434 2,257 56,434 56,434 

2 ,877 21,926 78,360       

3 ,782 19,542 97,902       

4 ,084 2,098 100,000       

 
Tabell 32: Faktorextraktion användningsförutsättningar MMS 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,494 62,352 62,352 2,494 62,352 62,352 

2 ,951 23,775 86,127       

3 ,520 12,992 99,119       

4 ,035 ,881 100,000       

 
 
Tabell 33: Faktorextraktion användningsförutsättningar mobil e-post 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,160 79,000 79,000 3,160 79,000 79,000 

2 ,608 15,210 94,210       

3 ,212 5,303 99,513       

4 ,019 ,487 100,000       

 
 
Tabell 34: Communalityvärden användningsförutsättningar SMS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Component 

 1 

9.1.Using SMS fits well with 

the way I like to work 
,907 

9.2.I have the knowledge 
necessary to use SMS 

,537 

9.3.A specific person (or 
group) is available for 
assistance with SMS 
difficulties 

,526 

9.4.Using SMS fits into my 

work style 
,933 
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Tabell 35: Communalityvärden användningsförutsättningar MMS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 36: Communalityvärden användningsförutsättningar mobil e-post 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 37: Regressionsanalys Användningsförutsättningar – Användningsfrekvens (SMS) 

 

Change Statistics 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,608(a) ,369 ,355 ,900 ,369 25,165 1 43 ,000 

 
Tabell 38: Regressionsanalys Användningsförutsättningar – Användningsfrekvens (MMS) 
 

Change Statistics 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,350(a) ,122 ,100 ,664 ,122 5,572 1 40 ,023 

 
Tabell 39: Regressionsanalys Användningsförutsättningar – Användningsfrekvens (mobil e-post) 
 

Change Statistics 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,569(a) ,324 ,307 1,041 ,324 18,691 1 39 ,000 

 

 Component 

  1 

17.1.Using MMS fits well with 
the way I like to work 

,900 

17.2.I have the knowledge 
necessary to use MMS 

,656 

17.3.A specific person (or 
group) is available for 
assistance with MMS difficulties 

,652 

17.4.Using MMS fits into my 
work style 

,910 

 Component 

  1 

25.1.Using mobile e-mail fits 
well with the way I like to 
work 

,953 

25.2.I have the knowledge 
necessary to use mobile e-
mail 

,910 

25.3.A specific person (or 
group) is available for 
assistance with mobile e-
mail difficulties 

,698 

25.4.Using mobile e-mail fits 
into my work style 

,968 
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Tabell 40: Faktorextraktion relativa tekniska fördelar SMS 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,651 91,268 91,268 3,651 91,268 91,268 

2 ,174 4,352 95,620       

3 ,119 2,980 98,600       

4 ,056 1,400 100,000       

 
Tabell 41: Faktorextraktion relativa tekniska fördelar MMS 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,793 94,821 94,821 3,793 94,821 94,821 

2 ,115 2,872 97,693       

3 ,068 1,690 99,383       

4 ,025 ,617 100,000       

 
Tabell 42: Faktorextraktion relativa tekniska fördelar mobil e-post 

 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,931 98,264 98,264 3,931 98,264 98,264 

2 ,040 ,992 99,256       

3 ,023 ,582 99,837       

4 ,007 ,163 100,000       

 
Tabell 43: Communalityvärden relativa tekniska fördelar SMS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Component 

  1 

10.1.SMS enables me to 
accomplish tasks more 
quickly 

,943 

10.2.SMS makes it easier to 

do my job 
,953 

10.3.SMS increases my 
productivity 

,974 

10.4.SMS improves the 
quality of the work I do 

,951 
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Tabell 44: Communalityvärden relativa tekniska fördelar MMS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 45: Communalityvärden relativa tekniska fördelar mobil e-post 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 46: Regressionsanalys Relativa tekniska fördelar – Användningsfrekvens (SMS) 
 

 

Change Statistics 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,612(a) ,374 ,360 ,896 ,374 25,704 1 43 ,000 

 

 
Tabell 47: Regressionsanalys Relativa tekniska fördelar – Användningsfrekvens (MMS) 
 

Change Statistics 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,513(a) ,264 ,245 ,609 ,264 14,323 1 40 ,001 

 
 
Tabell 48: Regressionsanalys Relativa tekniska fördelar – Användningsfrekvens (mobil e-post) 

 

Change Statistics 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,554(a) ,306 ,289 1,054 ,306 17,231 1 39 ,000 

 

 Component 

  1 

18.1.MMS enables me to 
accomplish tasks more 
quickly 

,967 

18.2.MMS makes it easier to 
do my job 

,988 

18.3.MMS increases my 
productivity 

,964 

18.4.MMS improves the 
quality of the work I do 

,976 

 Component 

  1 

26.1.Mobile e-mail enables me 
to accomplish tasks more 
quickly 

,988 

26.2.Mobile e-mail makes it 
easier to do my job 

,996 

26.3.Mobile e-mail increases 
my productivity 

,990 

26.4.Mobile e-mail improves the 
quality of the work I do 

,991 


