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Sammanfattning

Titel: Att våga lita på teknik - En kvalitativ studie om en grupp unga vuxna studenters anammande 

av tekniska innovationer med fokus på mobila betalningar.

Syfte: Syftet  med examensarbetet att  ur ett konsumentperspektiv få en ökad förståelse för 

anammande av tekniska innovationer och specifikt mobila betalningar.

Frågeställningar:

• Vilka drivkrafter är betydande för den studerade gruppen unga vuxna studenters anammande av 

tekniska innovationer?

• Hur påverkar de betydande drivkrafterna den studerade gruppen unga vuxna studenters attityder 

till och användning av mobila betalningar?

Metod: En kvalitativ studie som bygger på empiri från tre fokusgruppsintervjuer där totalt 17 

personer har medverkat.

Slutsatser: Vi har identifierat flera betydande drivkrafter som påverkar den studerade målgruppens 

anammande av tekniska innovationer. En av de drivkrafter som påverkar den studerade gruppens 

anammande av tekniska innovationer är de fem faktorerna; relativ fördel, komplexitet, 

kompatibilitet, testbarhet och observerbarhet, som även i tidigare innovationsforskning visat sig 

spela in i konsumenters anammande. De fem faktorerna visade sig inte påverka den studerade 

gruppens attityder i den mån att de enskilt anses ha en betydande roll, men kan däremot tillsammans 

eller i samverkan med andra drivkrafter påverka ett eventuellt anammande. De andra betydande 

drivkrafterna är WOM-kommunikation från vänner och familj, grupptillhörighet och gemenskap 

samt eventuella osäkerheter som finns gentemot ny  teknik. När det kommer till specifikt mobila 

betalningar har det visat  sig att attityderna i dagsläget främst påverkas av orosmoment kring 

säkerhetsaspekten samt att den relativa fördelen, som menar att den nya tekniken ska ge ett 

mervärde, inte är tillräcklig då betalkortet fortfarande anses fungera bättre.

Nyckelord: Tekniska innovationer, mobila betalningar, förtroende
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund

Tekniska innovationer har drivit fram digitalisering av samhället och övergången mot att vara 

uppkopplade på internet är en av vår tids stora förändringar, något som har förändrat branscher och 

även sätten vi organiserar oss på (Bryson, Daniels & Warf 2004; Jonsson, Stoopendahl & 

Sundström 2015). Citatet nedan ger en bild av hur konsumenter kan reflektera kring tekniska 

innovationer och visar hur digitalisering påverkar dem.

“Om man tänker typ Maslows trappa, först ska du ha din trygghet och sådär, men det har blivit 
lite omprioriterat på grund av den tekniska innovationen, att det har spridits världen över och att 
det även kommer till ställen där man kanske egentligen borde prioritera på ett annat 
sätt /.../.” (Intervjuperson 1 fokusgrupp 1, 2016-04-19).

Citatet visar på hur aktuellt det är med tekniska innovationer och att det ses som en förändring som 

påverkar stora delar av världen. Vad är det som avgör konsumenters användning av tekniska 

innovationer och vilka attityder finns gentemot dessa? Frågorna är intressanta då det visat sig att 

anammande av tekniska innovationer ofta är förknippat med osäkerhet och kan vara problematisk 

(Rogers 2003; Compagni, Mele & Ravasi 2015).

På den globala betalmarknaden pågår det nu en förändring som framförallt drivs på av tekniska 

innovationer (Broom 2015; Milkau & Bott 2015). Enligt Zambonini (2014) bygger konsumenters 

förmåga att ta till sig förändringar inom betalningar bland annat på deras möjlighet till uppkoppling, 

välfärd och vilken generation de tillhör. Konsumenters förväntningar om bekvämlighet och 

effektivitet kring betalningar har också drivit fram förändringar. Nya aktörer har tagit sig in på 

betalmarknaden och många av dessa erbjuder innovativa lösningar vilket har skapat en större 

konkurrens inom betalmarknaden (Broom 2015).

Mobiltelefonen är en typ av teknik som har kommit att ta en stor plats i människors liv (Nysveen, 

Pedersen & Thorbjörnsen 2005; Schierz, Schilke & Wirtz 2009). Utvecklingen av mobiltekniken 

har medfört att nya former av tjänster växt fram och en av dessa är mobila betalningar som har gjort 

det möjligt att betala för varor och tjänster med hjälp av en mobiltelefon och är betalmetoder som 

spås utvecklas allt mer (Kim, Mirusmonov & Lee 2010). Världen blir mindre och mindre i och med 

att digitala nätverk ständigt blir snabbare och billigare, och resulterar i att en stor del konsumenter 

inom en snar framtid förväntas ha en mobiltelefon som innehar möjligheter att alltid vara 
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uppkopplad på internet (Pirker & Slamanig 2012). Användningen av mobila betalningar förväntats 

öka från 163,1 miljarder US dollar som utgjorde summan 2012 till 721,4 miljarder US dollar 2017 

(Taylor 2016) vilket tydligt visar att det förväntas bli betalmetoder som kommer växa. Något som 

kan ha bidragit till framväxten av mobila betalningar är att mobiltelefonen ses som en 

användarvänlig teknik och en enhet som många konsumenter har med sig dagligen (Mallat 2007).

1.2 Problemformulering

Mobila betalningar är en form av teknisk innovation och vårt intresse att  göra en kvalitativ studie 

om detta grundar sig i att vi vill få en ökad förståelse av en specifik grupp unga vuxna studenters 

anammande av denna teknik. Ett ökat intresse att studera tekniska innovationer ur ett 

konsumentperspektiv har skapats de senaste åren men perspektiv om vad som får konsumenter att 

anamma tekniska innovationer och vad som påverkar deras attityder till mobila betalningar har i 

andra fall framförallt utgått från kvantitativa tillvägagångssätt (se bl.a. Mingxing, Jing & Yafang 

2014; Morosan & DeFranco 2016; Oliveira, Thomas, Baptista & Campos 2016; Kim et al. 2010), 

och färre ur kvalitativa (se bl.a. Mallat  2007). I tidigare forskning har relativt  lite nämnts om hur en 

yngre generation tar till sig mobila betalningar och därför vill vi med denna studie undersöka en 

specifik grupp unga vuxna studenters anammande av tekniska innovationer och deras attityder till 

mobila betalningar. Detta för att undersöka den specifika gruppens inställningar till den nya 

betallösningen som de senaste åren växt fram på många platser världen över (Oliveira et al. 2016). 

För att få en förståelse för hur konsumenter väljer att använda mobila betalningar har det 

uppmuntrats till fler studier i olika länder och kulturella kontexter (Mallat 2007) då forskningen 

fortfarande beskrivs vara i ett tidigt skede, speciellt i jämförelse med forskning kring relaterade 

områden som internetbanksystem, och mobila bankärenden där forskningen är utbredd (Oliveira et 

al. 2016). Teknik och digitalisering förändrar konsumtionsmönster (Jonsson et al. 2015)  och därför 

är vårt undersökningsfokus att ta reda på vilka drivkrafter som påverkar en specifik grupp unga 

vuxna studenter att ta till sig tekniska innovationer och specifikt mobila betalningar för att bidra 

med mer kunskap till den tekniska innovationsforskningen.

Den målgrupp som är av intresse att studera är de som har omnämnts som den nya digitala 

generationen och är mellan 15 och 24 år (Vanetti 2010). Enligt Vanetti (2010) är det denna yngre 

generation som är en stor del av internetanvändarna i världen och som kommer driva tekniska 

innovationer kring just betalningar framåt då denna generation kommer sträva efter bättre 

levnadssätt vad gäller bland annat tjänster och dess produktivitet. Den svenska befolkningen 
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omnämns ligga långt fram vad gäller digitalisering och mobiltelefonianvändning. De beskrivs ha en 

vilja att pröva nya lösningar och då framförallt vad gäller betalningar (Jonsson et al. 2015) vilket 

skapat ett intresse för undersökningsområdet och leder fram till syftet och frågeställningarna som 

presenteras nedan. Då mobila betalningar kan komma att bidra till en ökad digitalisering av 

specifikt betallösningar ses tekniken som intressant i den snabbt föränderliga värld som vi lever i 

idag och blir därmed av intresse att studera ur ett konsumentperspektiv inom ramen för Service 

Management och tjänstevetenskap.

1.3 Syfte

Syftet med examensarbetet är att ur ett konsumentperspektiv få en ökad förståelse för anammande 

av tekniska innovationer och specifikt mobila betalningar.

1.4 Frågeställningar

• Vilka drivkrafter är betydande för den studerade gruppen unga vuxna studenters anammande 

av tekniska innovationer?

• Hur påverkar de betydande drivkrafterna den studerade gruppen unga vuxna studenters 

attityder till och användning av mobila betalningar?
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1.5 Disposition

Härnäst presenteras ett metodavsnitt där det epistemologiska och ontologiska ställningstagandet 

förklaras för att sedan redogöra för vårt tolkande förhållningssätt, och abduktion som ansats för 

arbete med empiri och teori. Därefter förklaras hur tidigare forskning samlats in och att den 

empiriska insamlingen gjordes utifrån fokusgruppsintervjuer. Urval av målgrupp presenteras och en 

bakgrund av vilka intervjupersonerna är presenteras i en tabell. Under analys av data förklaras det 

hur det  empiriska materialet transkriberades och sedan tematiserades. Metodreflektionen förklarar 

våra etiska ställningstaganden och metodavsnittet avslutas med en kritisk reflektion kring vårt  val 

av metod. 

I den teoretiska ramen förklaras innovationsbegreppet och mobila betalningar för att läsaren ska få 

en förståelse för området som studeras. Sedan följer teorier och tidigare forskning om tekniska 

innovationer och förtroende. Avsnittet avslutas med en förklaring av hur teorierna tillämpas i 

examensarbetet och framförallt analysen. 

I analysdelen presenteras det empiriska materialet och förankras i teorin. En ingång till 

analysavsnittet förklarar mobiltelefonens betydelse i intervjupersonernas liv och resterande del av 

analysen är uppdelad i tre delar utifrån teman som har fått rubrikerna; att förenkla vardagen, rädslan 

att tekniken fallerar och tillit till personer i ens närhet. 

I den avslutande delen presenteras svar på examensarbetets frågeställningar under punkten 

slutsatser. I slutdiskussionen förs ett resonemang om hur slutsatserna är intressanta ur ett Service 

Management perspektiv och att arbetet ökat förståelsen för hur en specifik grupp av unga vuxna 

studenter anammar tekniska innovationer och hur det påverkar deras attityder till och användning av 

mobila betalningar. Slutligen avslutas examensarbetet med förslag på framtida forskning.
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2. Metod

2.1 Kvalitativ forskning

Utgångspunkten i detta examensarbete är ett tolkande kunskapsteoretiskt samt konstruktionistiskt 

perspektiv vilka tillsammans brukar utgöra grunden för kvalitativ forskning (jfr Bryman 2011). 

Bryman (2011) förklarar att det är viktigt att utgå från både en kunskapsteoretisk och ontologisk 

ståndpunkt vid val av forskningsstrategi. Vårt val av utgångspunkt grundar sig i att vi vill förstå och 

tolka de resonemang som förs kring tekniska innovationer och specifikt mobila betalningar (jfr 

Bryman 2011). För att kunna göra detta har fokusgruppsintervjuer ansetts vara en lämplig metod att 

använda för att inhämta empiri. Konstruktionismen tar utgångspunkt i att verkligheten är socialt 

konstruerad och därmed skapar sociala aktörer sin verklighet. Detta perspektiv menar att det inte 

finns någon objektiv social bild av verkligheten utan endast olika bilder som kan kartläggas då 

forskare sätter sig in i människors tolkningar om specifika fenomen (Bryman 2011; Jacobsen 2002), 

och är därför den ontologiska utgångspunkten i studien då vi vill förstå och tolka den bild som 

intervjupersonerna beskriver.

För att tolka och hitta mönster i det empiriska materialet utgår studien, med grund i det tolkande 

perspektivet, från den hermeneutiska forskningsansatsen där det centrala är att finna en giltig och 

gemensam förståelse (Kvale 2014). Med den hermeneutiska ansatsen kan en förståelse för 

människors beteende och handlingar skapas (Bryman 2011). Därför anser vi ansatsen lämplig då 

intresset i vår studie är att få en ökad förståelse för den studerade målgruppens anammande av 

tekniska innovationer och framförallt mobila betalningar, samt att tolka detta ur ett teoretiskt 

sammanhang. I studien är vi intresserade av intervjupersonernas specifika svar och därför fick deras 

ord och samtal med varandra en stor betydelse i insamling av empiri och för det fortsatta 

analysarbetet (jfr Bryman 2011).

En abduktiv ansats där förståelse växer fram genom att parallellt arbeta med empiri och teori 

(Alvesson & Sköldberg 2008) används i examensarbetet. Denna metod är lämplig eftersom teori 

och empiri justerats och utvecklats under examensarbetets gång (jfr Alvesson & Sköldberg 2008). 

Då studien bygger på tolkningar anses metoden också lämplig för att hålla sig öppen för tolkningar 

av det insamlade materialet.
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2.2 Inhämtning av teorier och tidigare forskning

Ett intresse för forskningsområdet växte fram då nya betalmetoder har introducerats och de senaste 

åren fått uppmärksamhet (se bl.a. www.bbc.com; Oliveira et al. 2016). Ett tema kring tekniska 

innovationer blev intressant när vi diskuterade de nya betalmetoderna som möjliggörs via mobila 

betalningar. I examensarbetet så kommer vi dock att beskriva mobila betalningar som ett 

gemensamt samlingsbegrepp för de olika former av mobila betalningar som kan utföras och i 

analysen främst exemplifiera med olika mobila betalformer som uppkom vid 

fokusgruppsintervjuerna. Detta då vårt intresse är att förstå vilka drivkrafter som tycks påverka den 

studerade gruppens attityder att använda mobila betalningar överlag och inte för de specifika former 

av mobila betalningar som finns tillgängliga. Då mobila betalningar är relativt nytt och spås 

utvecklas framöver så växte intresset att undersöka en specifik grupp unga vuxna studenter fram då 

målgruppen är uppväxt under en tid då teknik har förändrats relativt snabbt och då dessa förväntas 

ha kunskap om teknik och erfarenheter av att använda mobiltelefonen. Tekniken har successivt 

förändrat målgruppens vardagliga liv som mer och mer kommit att kretsa runt teknik vilket gör att 

deras förhållningssätt blir intressant för undersökningsområdet tekniska innovationer och mobila 

betalningar. Efter att vi hade gjort en litteraturgenomgång av artiklar kring mobila betalningar och 

dess framväxt ledde det oss vidare in på anammande av tekniska innovationer eftersom mobila 

betalningar är en form av teknisk innovation. För att undersöka vad som studerats inom 

forskningsområdet har datorbasen LUBsearch använts. Sökord som främst använts är; Diffusion of 

innovations, technology and innovations, mobile payments, security and technology, trust and 

technology, system trust, word-of-mouth och group belonging. Word-of-mouth och group belonging 

blev sökord som användes efter att ha samlat in det empiriska materialet. Utöver litteratur från 

LUBsearch har tidigare kurslitteratur och andra relevanta böcker inom området använts. Dessa har 

funnits tillgängliga vid Universitetsbiblioteket på Lunds Universitet samt biblioteket på Campus 

Helsingborg.

2.3 Inhämtning av empiriskt material

2.3.1 Fokusgrupper

Examensarbetet bygger förutom tidigare forskning, litteratur och teorier även på empiri som 

hämtats in från fokusgrupper (jfr Wibeck 2000). Materialet är därmed insamlat direkt från 

intervjupersoner och kallas för primärdata (jfr Jacobsen 2002). Fokusgruppsintervju är en form av 
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gruppintervju där flera personer som tillhör studiens valda målgrupp intervjuas samtidigt kring ett 

avgränsat ämne (Wibeck 2000). För att studera innehåll i en grupp kan metoden vara användbar 

eftersom tankar, åsikter, attityder och argumentationer ofta uppkommer i diskussionerna (Wibeck 

2000). Metoden är därför användbar i vårt examensarbete då vi vill fånga den studerade gruppens 

resonemang kring tekniska innovationer och deras attityder till och användande av mobila 

betalningar. Vid fokusgrupper kan det inte bara bli tydligt vilka attityder som finns kring ett ämne 

utan även hur attityder formas och utvecklas i det sociala samspelet (Alvehus 2013). Eftersom 

användning av teknik är en stor del i intervjupersonernas liv ansågs det viktigt att studien 

genomfördes i fokusgrupper då samspelet mellan individer kan tänkas vara en viktig del i 

anammandet av ny teknik. Eftersom mobila betalningar inte har utvecklats lika mycket på den 

svenska betalmarknaden som i flera andra delar av världen valdes fokusgruppsintervjuer också för 

att intervjupersonerna skulle få möjlighet att diskutera deras förförståelser av tekniken med 

varandra och därmed bidra till intressanta diskussioner. Det kan tänkas att deras förförståelse skiljer 

sig åt och för att få en bättre förståelse för deras attityder kring att ta till sig tekniska innovationer 

och mobila betalningar valdes därför denna metod för att intervjupersonernas åsikter och synsätt 

skulle få komma till uttryck på ett bra sätt (jfr Bryman 2011).

Intervjupersonerna fick möjlighet att diskutera frågor som ansågs relevanta kring tekniska 

innovationer vilket var viktigt för att kunna få en förståelse om vad som är betydelsefullt för dem 

(jfr Bryman 2011). Enligt Wibeck (2000) är det viktigt att tänka på att analys av material tar lång tid 

och att tids- och resurstillgång spelar en stor roll när ett beslut ska tas avseende hur många grupper 

som ska intervjuas (Wibeck 2000). Utifrån det har vi följt tumregeln om minst tre 

fokusgruppsintervjuer. När det gäller storleken på grupperna är det viktigt att de inte är för stora 

eftersom det då kan vara svårt att behålla samtliga intervjupersoners uppmärksamhet och för att få 

alla att delta i samtal (Wibeck 2000). Grupperna har därför bestått av fem till sex intervjupersoner 

för att skapa utrymme för samspel mellan deltagarna (jfr Bryman 2011). Grupperna har inte heller 

varit för små och detta för att undvika att onödiga spänningar skulle bildas mellan de intervjuade 

(jfr Wibeck 2000).

Under fokusgruppsintervjuernas gång ställde en av oss frågor medan den andra agerade sekreterare 

och fokuserade därmed på att föra anteckningar och noga lyssna på samtalen. Att aktivt lyssna är en 

viktig färdighet hos den som intervjuar då detta kan ge de intervjuade chansen att tänka efter och 

berätta vidare eller fördjupa sina svar (Alvehus 2013).  Som komplement till de anteckningar som 

fördes vid tillfällena spelades fokusgruppsintervjuerna även in med två mobiltelefoner för att 

underlätta vid transkribering samt för att undvika att gå miste om material (jfr Bryman 2011). 
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Samtliga intervjuer varade cirka en timme och en intervjuguide (Bilaga 1) fanns till hands för att 

leda fokusgruppsintervjuerna framåt. Intervjuguiden (Bilaga 1) fungerade som en minneslista över 

vilka områden som skulle täckas (jfr Bryman 2011) och när någon deltagare vek av från ämnet 

användes denna för att leda tillbaka deltagarna till ämnet. Intervjuguiden användes som ett 

hjälpmedel vid fokusgruppsintervjuernas gång där de intervjuade även hade möjligheter att påverka 

innehållet, något som förknippas med tillvägagångssättet vid en semistrukturerad intervju (Bryman 

2011). För att som intervjuare inte bli för ledande ställdes öppna frågor kring ett avgränsat ämne 

som intervjupersonerna fick svara fritt på. Följdfrågor ställdes till intervjupersonernas olika 

resonemang för att uppmuntra till vidare diskussion och djupare svar (jfr Alvehus 2013). 

Intervjupersonerna tillfrågades  om de godkände att samtalen spelades in och det klargjordes för 

dem att deras deltagande i studien är anonymt (jfr Bryman 2011). Det förklarades vid 

fokusgruppsintervjuernas början att det inte finns några svar som är rätt eller fel utan att deras 

resonemang kring de öppna frågorna är det intressanta.

Fokusgruppsintervjuerna hölls i två olika grupprum som fanns tillgängliga på Campus Helsingborg 

vid tillfällena. Det var efter en förfrågan om var intervjupersonerna kände sig mest bekväma med 

att bli intervjuade som det blev på Campus Helsingborg. De mindre grupprummen valdes framför 

de mer öppna ytorna eftersom diskussionerna skulle genomföras i lugna miljöer och även för att 

inspelningarna inför transkribering skulle höras tydligt (jfr Bryman 2011). Samma intervjuguide 

(Bilaga 1) användes till de två första fokusgrupperna och efter dessa två bestämdes det att den 

behövde revideras något för att gå djupare in på intervjupersonernas diskussioner om tekniska 

innovationer och mobila betalningar. 

2.3.2 Urval

För att komma i kontakt med intervjupersoner till studien användes ett strategiskt urval. Ett sådant 

urval innebär att personerna kan förhålla sig till det ämne som diskuteras och innehar specifika 

erfarenheter som anses relevanta (Alvehus 2013). Ett krav för att medverka vid 

fokusgruppsintervjuerna var att intervjupersonerna har en mobiltelefon med möjligheten att utföra 

mobila betalningar. Detta för att kunna relatera till studiens undersökningsområde. De 

intervjupersoner som valdes ut var studenter mellan åldrarna 20 och 27. Urvalet bestod av en del av 

den målgrupp som kan tänkas ingå i beskrivningen för den nya digitala generationen (jfr Vanetti 

2010) då dessa sannolikt innehar erfarenheter eller ett intresse av tekniska innovationer och mobila 

betalningar. Då mobila betalningar är förhållandevis nya former av betalmetoder är det ett relativt 

outforskat område och kan därmed påverka målgruppens förhållningssätt till dessa. Urvalet 
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begränsades till studenter på Campus Helsingborg som läser Service Management (SM) och 

ämneslärarlinjen. Intervjupersonerna kom i kontakt med en   inbjudan om att delta i studien via 

inlägg som skrevs i grupper för de olika utbildningarna på Facebook och även via andra studenter 

på Campus Helsingborg som hade kännedom om studien. Då responsen att delta från början var 

relativt låg krävdes ett bekvämlighetsurval för att via personlig kontakt kunna driva vidare intresset 

att delta (jfr Alvehus 2013). Genom att diskutera studiens undersökningsfokus med kompisar bidrog 

det till att ämnet cirkulerade vidare till andra personer på Campus Helsingborg som sedan 

intervjuades i fokusgrupperna vilket kan jämföras med vad Bryman (2011) beskriver som ett 

snöbollsurval. De icke-sannolikhetsurval som använts gav en möjlighet att under tidspress samt 

med ekonomiska begränsningar få fram intressant empiriskt material som har kunnat analyseras 

med teorier och tidigare forskning (jfr Bryman 2011).

2.3.2.1 Intervjupersoner och gruppsammansättning
Urvalet bestod av totalt 17 personer varav nio män och åtta kvinnor. Då fokusgrupperna bestod av 

fem till sex personer var könsfördelningen inte lika i alla grupper. Detta anses dock inte ha någon 

betydelse för det fortsatta analysarbetet då studiens ämne inte är vinklat till något specifikt kön. 

Homogena grupper rekommenderas då en undersökning vill uppnå samförstånd och intimitet och få 

gruppdeltagarna att lättare utbyta information med varandra (Wibeck 2000). Trots olika kön kan 

intervjupersonerna avseende ålder, utbildning och socioekonomiska faktorer ses som relativt 

homogena och därmed skapades ett gott klimat för intervjupersonerna att dela med sig av sina 

tankar (jfr Wibeck 2000).

Tabellen nedan visar de 17 intervjupersonernas kön, ålder, utbildning, årskurs och 
bakgrundsinformation i form av hur pass teknikintresserade de uppskattas vara. Tolkningen av deras 

teknikintresse har baserats på deras resonemang där användande av teknik som mobiltelefoner, 
surfplattor och datorer tydligt framkom. Det är utifrån deras diskussioner om hur de använder dessa 

tekniker som vi har uppskattat nivån av teknikintresse. Intervjupersonerna som är insatta i trender 
och utveckling inom teknik ses som mer teknikintresserade än de intervjupersoner som inte är lika 

uppdaterade inom utveckling på området. Det är av intresse att få en bild av bakgrunden till deras 
teknikintresse för att förstå deras resonemang kring anammande av tekniska innovationer och 

mobila betalningar och därför ansågs fokusgrupper som ett lämpligt tillvägagångssätt då det genom 
samtalen och diskussionerna mellan intervjupersoner går att tolka deras nivå av teknikintresse efter 

hur de beskriver att de använder teknik.
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Figur 1 Information om intervjupersoner (IP)

2.4 Analys av data

2.4.1 Inspelning och transkribering

Det kan vara svårt att både föra anteckningar och att lyssna vid intervjuer (Ryen 2011) och därför 

spelades fokusgruppsintervjuerna in med intervjupersonernas samtycke. Då det enligt Bryman 

(2011) tar ungefär fem till sex timmar att transkribera en timmes intervju avsattes tre dagar till 

transkribering av det insamlade materialet. Transkriberingarna gjordes samma dag eller dagen efter 

intervjuerna för att ha intervjupersonernas resonemang nära i minnet. Riktlinjer sattes upp för hur 

transkriberingarna skulle gå till eftersom det enligt Alvehus (2013) finns flera sätt att transkribera 

på. Det bestämdes att utfyllnadsord vilka inte ansågs ha betydelse för innehållet, till exempel 

hummanden, inte skulle tas med vid transkribering och detta för att klargöra innehållet och 
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underlätta tematisering av det transkriberade materialet. Programmet Express Scribe Transcription 

Software användes vid transkribering för att sakta ner tempot på ljudfilerna och därmed enklare 

kunna följa med i samtalen som spelats in.

2.4.2 Tematisering av empiriskt material

När transkriberingarna var färdiga började analysarbetet med att utläsa teman som uppstod vid 

intervjuerna. För att kunna göra detta letade vi efter återkommande tankar och resonemang samt 

avvikande attityder för att kunna bygga en analys kring dessa. Citat som ansågs relevanta delades in 

i olika kategorier och sammanfördes med relevant teori. Tekniska innovationer är en teori som 

tillämpas då syftet är att öka kunskapen om den studerade gruppen unga vuxna studenters 

anammande av tekniska innovationer och attityder till och användande av mobila betalningar. Den 

andra teorin förtroende uppkom som ett tema under fokusgruppsintervjuernas gång och har till syfte 

att redogöra för de risker och den osäkerhet som finns hos konsumenter kring tekniska innovationer. 

Word-of-mouth samt grupptillhörighet och gemenskap visade sig i fokusgrupperna vara 

framträdande förtroendeskapande agenter som påverkar anammande av tekniska innovationer och 

därför valdes dessa teorier som underrubriker till förtroende för en fortsatt analys. De tre 

övergripande huvudteman som utgör analysen är utifrån ovanstående resonemang; att förenkla 

vardagen, rädslan att tekniken fallerar och betydelsen av tillit till personer i ens närhet. Utifrån 

dessa tre teman har stor vikt lagts vid att tolka den insamlade empirin i de teorier och den tidigare 

forskning som examensarbetet bygger på. Detta för att få ett bra djup i analysen och undvika att 

empirin som presenteras i denna del blir alltför beskrivande (jfr Ryen 2011). Den abduktiva ansats 

som användes för att parallellt arbeta med teori och empiri (Alvesson & Sköldberg 2008) gjorde att 

viss teori och tidigare forskning fanns tillgänglig innan fokusgruppsintervjuerna genomfördes, som 

tekniska innovationer. Förtroende var dock något som växte fram efter att fokusgruppsintervjuerna 

genomförts och med en abduktiv ansats var vi öppna för att justera och utveckla teori under arbetets 

gång. Därmed har tematiseringen av det empiriska materialet till viss del grundat sig i teorin och till 

viss del i empirin.

2.5 Metodreflektion

2.5.1 Etik

Det kan uppstå dilemman kring etik när studier genomförs och därför bör studier följa etiska 

riktlinjer för att vara vetenskapligt hållbara (Jacobsen 2002; Kvale 2014). Denna studie tar därför 
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hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Intervjupersonerna fick vetskap om syftet med studien och även möjlighet att själva bestämma om 

de ville delta vilket stämmer överens med informationskravet och samtyckeskravet (jfr Bryman 

2011). Informationen om studien beskrevs noga för att minimera risken till att missförstånd skulle 

uppstå. Det kan vara svårt att veta om alla förstått informationen (Jacobsen 2002) och därför 

tillfrågades intervjupersonerna om de hade några frågor innan fokusgruppsintervjuerna började. 

Samtliga intervjupersoner samtyckte till att samtalen spelades in efter att vi frågat om lov till detta. 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonernas integritet ska respekteras och uppgifter om 

dem ska behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman 2011; Kvale 2014). Information 

om de intervjuade har därför förvarats på ett säkert sätt och de omnämns som intervjupersoner 

(IP:s) med numrering   i transkriberingar, analysen och i slutsatserna för examensarbetet. 

Nyttjandekravet, som innebär att de uppgifter som samlas in endast ska användas till det ändamål 

som avses (Bryman 2011), förklarades också för intervjupersonerna för att de skulle veta att 

samtalen och deras resonemang endast analyseras i det här examensarbetet.

2.5.2 Generaliserbarhet, trovärdighet och pålitlighet

Intresset är inte att generalisera slutsatserna som examensarbetet kommer fram till och detta ligger i 

enlighet med ett ideografiskt synsätt som istället belyser unika drag och är utmärkande för kvalitativ 

forskning (Ryen 2011). Eftersom målgruppen i studien är studenter på Campus Helsingborg mellan 

åldrarna 20 och 27 kan slutsatserna endast ge indikationer av unga vuxna studenters anammande av 

tekniska innovationer och deras attityder till och användning av mobila betalningar.

Det empiriska materialet bygger på vår uppfattning av den verklighet som intervjupersonerna 

beskrivit. Dessa kan tolkas och analyseras på olika sätt och därför blir trovärdigheten inte helt säker. 

För att stärka trovärdigheten av fokusgruppsintervjuerna genomfördes dock en återkoppling i slutet 

av intervjuerna över vad som sagts och om detta stämde enligt intervjupersonerna (jfr Bryman 

2011). Eftersom vi studerar på samma campus som intervjupersonerna och därmed har någon slags 

relation till dessa kan även det påverka trovärdigheten. Därför har en neutral utgångspunkt där 

ledande frågor och personliga frågor som inte tillhört ämnet undvikits vid intervjutillfällena. För att 

möjliggöra att studien ska kunna genomföras i en annan miljö med andra människor så har 

processen samt tillvägagångssättet här i metoddelen beskrivits på ett så tydligt sätt som möjligt. 

Under arbetets gång har även kritiska granskare tagit del av examensarbetet och varit viktiga i 

processen av att noggrant redogöra för alla faser vilket kan öka pålitligheten (jfr Bryman 2011).
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2.5.3 Kritisk reflektion

Det visade sig vara svårare än tänkt att hitta intervjupersoner till fokusgrupperna och arbetet med att 

söka upp intervjupersoner kunde ha påbörjats tidigare och på så sätt undvikit tidspress inför 

analysupprättandet. Det relativt låga intresset gjorde att intervjuerna genomfördes senare än 

planerat. Ett induktivt tillvägagångssätt som innebär att dra slutsatser från det empiriska materialet 

(Bryman 2011) hade möjligtvis kunnat vara ett bättre tillvägagångssätt i det här fallet. Detta då det 

hade kunnat bidra till att uppsökandet av intervjupersoner kunnat påbörjats tidigare och kunnat leda 

till att empiri funnits till hands vid ett tidigare skede och således undvikit att tidspressen uppstått. 

Det abduktiva arbetssättet innebär att parallellt arbeta mellan teori och empiri (Alvesson & 

Sköldberg 2008) och detta blev något omständigt eftersom vi fick omarbeta teorierna. Till en början 

utgick förtroendeavsnittet inte från förtroende för teknik utan från en bredare synvinkel där 

förtroende i stort redogjordes för. Denna omarbetades sedan till fyra olika delar där en förankring 

till teknik tillkom. Även underrubrikerna word-of-mouth och grupptillhörighet och gemenskap 

adderades då dessa former av förtroende uppkom som teman i fokusgruppsintervjuerna. Den 

teoretiska bakgrunden där definitioner av innovationsbegreppet och mobila betalningar förklaras 

uppkom i ett sent skede då det ansågs relevant att definiera det som studeras. Det empiriska 

materialet som bygger på fokusgruppsintervjuer kan ha bidragit till att individuella och avvikande 

åsikter dolts (jfr Alvehus 2013). För att undvika detta uppmuntrades alla intervjupersoner att delta i 

samtal och vi talade om att alla tankar var välkomna.

Målgruppen som studien ämnat studera är de som har omnämnts som den nya digitala generationen 

och är i åldersgruppen 15 till 24 (Vanetti 2010). Intervjupersonerna i studien är dock mellan 20 och 

27 år och det kan tänkas att slutsatserna hade blivit annorlunda om den yngre delen av målgruppen 

också blivit intervjuade. Det kan därför hända att slutsatserna inte stämmer överens för hela 

målgruppen utan endast ger en indikation över vad som påverkar målgruppen 20 till 27 års 

anammande av tekniska innovationer och mobila betalningar. Valet att endast intervjua 

universitetsstudenter kunde tänkts över. Ett alternativ hade varit att även intervjua exempelvis 

gymnasieelever för att på så sätt fånga upp en större del av den tänkta målgruppen. Den studerade 

målgruppens förhållningssätt gentemot teknik och mobila betalningar kan ha skiljt sig från vår syn 

på dessa vilket kan ha påverkat deras svar under fokusgruppsintervjuerna. Dock förklarades 

definitioner av tekniska innovationer och mobila betalningar för att samtliga i målgruppen som 

intervjuades skulle ha en liknande bild av det som var av intresse att studera. Vi lämnade även våra 

egna förhållningssätt utanför diskussionerna för att inte påverka intervjupersonerna.
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3. Teoretisk ram

3.1 Teoretisk bakgrund

Nedan beskrivs definitioner av innovationsbegreppet och efter det ges en förklaring av vad mobila 

betalningar är. Detta för att sedan gå över till teorier om tekniska innovationer och förtroende.

3.1.1 Definitioner av innovationsbegreppet

Det finns många definitioner av begreppet innovation. Enligt Svenska Akademiens ordlista är en 

innovation ett införande av en nyhet eller förnyelse (www.svenskaakademien.se). I Svenska 
Akademiens ordbok går det utöver dessa definitioner även att hitta definitionen förändring under 

innovationsbegreppet (www.saob.se). Baregheh, Rowley & Sambrook (2009) har tagit fram flera 
definitioner av innovationsbegreppet och beskriver bland annat att när konsumenter ser en idé som 

något nytt eller förbättrat är det en innovation. Som ovanstående beskrivningar ger en bild av finns 
det flera men snarlika sätt att se på innovationsbegreppet. Examensarbetet som studerar tekniska 

innovationer kommer därför utgå från en tydligare definition som passar för det specifika 
undersökningsområdet. Den definition som är intressant för examensarbetet är den Afuah (2003) 

använder om specifikt tekniska innovationer, vilka han menar skapas då produkter, tjänster eller 
processer är helt nya eller på något sätt har förbättrats. Mobila betalningar är den tekniska 

innovation som är av intresse i examensarbetet och vi ser dessa betalmetoder som en teknisk 
innovation utifrån den definition som Afuah (2003) beskriver. Nedan ges en beskrivning av vad 

mobila betalningar är och hur de kan användas.

3.1.2 Mobila betalningar

Mobila betalningar har beskrivits som betalmetoder där varor, tjänster och fakturor kan betalas 
direkt via en mobil enhet, exempelvis en smartphone eller surfplatta, där trådlösa och andra 

kommunikationstekniker möjliggör dessa betalningar (Dahlberg, Mallat, Ondrus & Zmijewska 
2008). Olika former av mobila betalmöjligheter finns tillgängliga och en av dem innebär att köp 

kopplas till mobiltelefonens faktura. En annan form av mobil betalning är uppbyggd med 
kommunikationstekniker near field communication (NFC) som också kallas för kontaktlös 

betalning där betalning sker genom att en mobiltelefon vidrör en annan enhet som också innehar en 
NFC funktion. Betalningar via applikationer som installeras på mobiltelefoner är idag den 

vanligaste formen av mobila betalningar. Via applikationer kan överföringar av pengar göras till 
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andra parter (Shen & Yazdanifard 2015) och på den svenska marknaden är betaltjänsten Swish 

(www.getswish.se) ett exempel på detta. I studien kommer vi inte fördjupa oss inom de olika former 

av mobila betalningar som finns utan istället fokusera på den intervjuade målgruppens resonemang 

kring betalmetoderna i allmänhet.

3.2 Tekniska innovationer

3.2.3 Att anamma innovationer 

När människor tar till sig innovationer sker det på olika sätt och vid olika tidpunkter då det skapas 

olika grupperingar av människor som olika snabbt anammar innovationer (Rogers 2003). När 

konsumenter tar till sig innovationer kan de klassificeras i grupperna tidiga anammare och sena 

anammare. Tidiga anammare letar aktivt efter information för att lära sig mer om ny teknik och kan 

i vissa fall vara anledningen till att andra ansluter sig till följd av tidiga anammares 

rekommendationer. Denna målgrupp tar fortare ett beslut om de ska ta sig an en innovation medan 

det tar längre tid för sena anammare att fatta beslut (Kim et al. 2010). Vetskap om innovationer kan 

delas människor emellan genom att utbyta information vid diskussioner (Rogers 2003), något som i 

teoridelen om word-of-mouth kommunikation kommer att förklaras ytterligare.

De fem faktorerna relativ fördel, komplexitet, kompatibilitet, testbarhet och observerbarhet som 

Rogers (2003) har tagit fram för anammande av innovationer har tidigare använts för att förklara 

vad som påverkar anammandet av innovationer i allmänhet, men kommer närmast presenteras med 

en mer teknisk förankring och konsumenters anammande av tekniska innovationer. Faktorerna kan 

appliceras för att analysera hur människor tar till sig tekniska innovationer och hur de 

kommuniceras, utvärderas, bekräftas eller förkastas (Kirs & Bagchi 2012).

3.2.4 Fem faktorer för anammande av tekniska innovationer

Relativ fördel är en första faktor och en av de fem faktorer som tidigare visat sig ha en betydande 

inverkan på valet att ta till sig teknik (Rogers 2003). Ett sätt att se på relativa fördelar är 

uppfattningen att en teknisk innovation är bättre än det som redan finns och det som den har som 

syfte att ersätta (Tully 2015). För att en teknisk innovation ska bli lyckad bör konsumenter därför se 

ett värde i den (Afuah 2003) och värdet kan ha att göra med bekvämlighets- (Taylor 2016), 

ekonomiska- och sociala aspekter samt tillfredsställelse för konsumenter (Rogers 2003). När teknik 

uppfattats som användbar och enkel har det tidigare resulterat i att konsumenter upplever att den har 
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relativa fördelar (Tully 2015). Uppfattad användbarhet kan därmed möjliggöras om konsumenter 

anser att teknik förbättrar deras prestationer. Uppfattad enkelhet som tidigare belysts i anammande 

av tekniska innovationer anses också förknippas som en relativ fördel och är, som det låter, när 

teknik uppfattas som enkla. En beskrivning av uppfattad enkelhet kan vara när konsumenter ser att 

användande av en teknik eller ett system inte innebär någon ansträngning (Davis 1989). Afuah 

(2003) förklarar tidsbesparande som en annan relativ fördel hos tekniska innovationer. Tid är 

någonting som människor vill ha mer av och om tekniska innovationer innebär tidsbesparing för 

konsumenter är chansen större att innovationer blir anammade (Afuah 2003). Även Mallat (2007) 

har beskrivit just tidsbesparande samt ökad effektivitet och prestationsförmåga som viktiga relativa 

fördelar som teknik bör uppnå och är något som Yieh, Chen & Wei (2012) menar är vad teknik är 

menad för. De förklarar nämligen att teknik bör öka produktivitet och effektivitet och bättre möta 

konsumenters efterfrågan och därmed förväntas det kunna ge relativa fördelar.

En annan faktor som tidigare visat sig ha betydelse när det handlar om att teknik ska bli anammad 

är komplexitet och kan förklaras som att när en teknisk innovation är svår att förstå sig på och 

använda är den komplex. Därmed har komplex teknik förklarats som innovationer som det tar längre 

tid för att bli anammade av konsumenter då det kan innebära att det krävs mer kunskap för att förstå 

sig på teknik (Rogers 2003). Komplexitet har i vissa sammanhang därför ansetts vara en viktig 

faktor att övervinna för att ny teknik ska bli anammad (Tully 2015). En tredje faktor som kan ha 

betydelse för anammande är kompatibilitet. En förklaring till begreppet är att när teknik är förenlig 

med värderingar och normer som är allmänt accepterade i ett samhälle har den kompatibilitet och 

kan ha lättare att bli accepterad (Rogers 2003). En vidare förklaring till begreppet är att 

kompatibilitet hos teknik har att göra med teknikens tillämpbarhet i den situation där de är tänkta att 

användas vilket påverkas av den potentiella användarens beteendemönster och tidigare erfarenheter 

av liknande teknik (Hernandez-Ortega 2011). Tekniska innovationer kan därmed behöva passa in på 

behov samt de värderingar som konsumenter har annars riskerar anammandet av teknik saktas ner 

och ibland hämmas. I det fall när en teknisk innovation inte är kompatibel kan det därför ta längre 

tid att nå ut till konsumenter eftersom det krävs att värderingar och normer ändras, en process som 

kan ta lång tid (Rogers 2003).

En fjärde faktor som kan påverka konsumenters anammande av teknik är testbarhet. Faktorn har 

förklarats med att om det i ett tidigt skede går att testa tekniska innovationer anammas de snabbare 

(Rogers 2003). Viljan att kunna testa grundar sig i att nya tekniker   kan innebära oönskade 

konsekvenser och en hög risk vilket gör konsumenter mindre villiga till att anamma teknik. Därmed 

kan fördelaktig och positiv information kring teknik bidra med att minska den osäkerheten 
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(Banerjee, Wei & Ma 2012). En sista faktor som Rogers (2003) beskrivit är observerbarhet. Det har 

visat sig att när det är någorlunda enkelt för konsumenter att se resultaten som uppstår vid 

anammandet av tekniska innovationer är de mer villiga att snabbare ta sig an dem. Därför är 

observerbarhet en viktig faktor för att teknik ska bli anammad och där diskussioner mellan 

konsumenter kan sätta fart på en sådan process då de tillsammans kan bedöma dess värde.

Hur konsumenter anammar innovationer tar framförallt fasta i dessa fem faktorer (Rogers 2003)  

som presenteras ovan och kommer sammanflätas med empirin och ytterligare teoridelar för att 

kunna öka förståelsen för unga vuxna studenters anammande av tekniska innovationer. Detta leder 

examensarbetet vidare in på förtroende i form av, att förlita sig på teknik, word-of-mouth samt 

grupptillhörighet och gemenskap som kan tänkas påverka förtroendet gentemot tekniken och mobila 

betalningar.

3.3 Förtroende

Förtroende kan beskrivas som konsumenters vilja att förlita sig på en annan part och kan i vissa fall 

skapas om förväntningar uppmärksammas av parten (Kirs & Bagchi 2012). Förtroende är viktigt i 

många typer av situationer där konsumenter förlitar sig på andra, oberoende av om det är en annan 

konsument eller teknik. Det är svårt för en konsument att ha full kontroll över det som ska utföras 

när det handlar om teknik (McKnight, Carter, Thatcher & Clay 2011) och detta kan därför skapa oro 

och tveksamhet inför användning.

3.3.1 Att förlita sig på teknik

När konsumenter litar på att teknik har de egenskaper som krävs för att utföra de uppgifter som är 

förväntade i och med användandet är det möjligt att ett förtroende skapas. Detta baseras på att 

egenskaper hos tekniken ska fungera som planerat oberoende av att någon annan behöver 

kontrollera eller övervaka den (Lankton, McKnight & Tripp 2015). Förtroende för framförallt 

tekniska innovationer har visat sig vara extra känsligt (Kirs & Bagchi 2012) och det är i huvudsak 

två faktorer som kan tänkas påverka förtroendet gentemot teknik. En av dessa är användarnas 

kunskaper och karaktärsdrag, som bland annat bygger på konsumenters kunskaper om teknik, dess 

tidigare erfarenheter av liknande teknik och hur bekväma konsumenter är med användningen av 

dessa. Den faktor som tidigare ansetts ha störst påverkan på förtroendet är teknikens funktioner 

(Chavaillaz, Wastell & Sauer 2016). För att mäta förtroende för teknikens funktioner har därför 

tillförlitlighet, funktionalitet och hjälpfullhet tidigare använts. Teknik förväntas kunna fungera som 
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planerat och tillförlitligheten till teknik kan därför jämföras med den integritet som förväntas finnas 

människor emellan. Funktionalitet syftar på att teknik ska ha de egenskaper och funktioner som 

krävs för att utföra det som är tänkt medan hjälpfullhet menar att teknik ska erbjuda mottaglig och 

lämplig hjälp för användaren (Lankton et al. 2015).

För att kunna mäta hur redo konsumenter är att använda och anamma teknik har ett antal 

karaktärsdrag använts och samlats under begreppet teknisk färdighet. Käraktärsdragen är 

obekvämhet, osäkerhet, optimism och konsumenters innovationsförmåga (Yieh et al. 2012) och 

kommer här att beskrivas ytterligare. Obekvämhet är ett karaktärsdrag som kan skapas när 

konsumenter inte känner sig redo att använda teknik (Elliot, Hall & Meng 2013) då det saknas ett 

förtroende av att teknik ska fungera (Lin & Chang 2011). Konsumenter kan ibland undvika att 

använda teknik som de inte är bekväma med eller som de inte känner sig redo att använda (Elliot et 

al. 2013). När teknik inte anses pålitlig skapas osäkerhet, och detta är ett andra karaktärsdrag som 

kan användas för att mäta hur redo en konsument är att anamma teknik. För att möjliggöra teknisk 

färdighet krävs därför mer kunskap om teknik för att minska konsumenters osäkerhet. En motsats 

till obekvämhet och osäkerhet skulle kunna vara det tredje karaktärsdraget, optimism (Elliot et al. 

2013). Optimism har visat sig vara ett viktigt karaktärsdrag då den anses kunna skapa utrymme för 

positiva känslor gentemot teknik (Lin & Chang 2011) samt för att konsumenter med optimism antas 

tro att teknik kan ge dem dem mer flexibilitet, kontroll och effektivitet i deras liv. När konsumenter 

anses vara mer optimistiska kan det därav vara tecken på att de har en teknisk färdighet och därmed 

önskar ta till sig teknik (Elliot et al. 2013). Konsumenters innovationsförmåga är det fjärde och sista 

karaktärsdraget som tidigare använts för att förklara  den tekniska färdigheten. Konsumenter som 

har detta karaktärsdrag anses vara de som har ett intresse av att prova ny teknik och är ofta även de 

som leder tekniken framåt (Elliot et al. 2013). Sammanfattningsvis kan obekvämhet och osäkerhet i 

vissa fall hindra teknisk färdighet hos konsumenter medan optimism och konsumenters 

innovationsförmåga möjliggör detta (Yieh et al. 2012).

3.3.1.1 Säkerhets- och riskaspekter vid mobila betalningar
Det har i tidigare litteratur visat sig att konsumenter anser att säkerheten är en viktig del vid 

anammande av teknik (Oliveira et al. 2016). Säkerhet inom teknik kan exempelvis handla om hur 

monetär information hanteras och om detta anses för osäkert kan det hindra innovationer från att 

spridas även om teknikerna anses lockande, snabba och lätthanterliga (Taylor 2016). Specifikt 

mobila betalningar har påverkats av osäkerheten som konsumenter känner inför ett eventuellt 

anslutande och därmed visat sig vara en barriär till att ta till sig betalmetoderna mer än i dagsläget. 
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Detta kan även ha påverkat utvecklingen av användningen av mobila betalningar (Oliveira et al. 

2016).

När det gäller säkerhet kring mobila betalningar har det tidigare visat sig finnas en oro över hur 

konsumenters privata information används. Förståelsen för hur den privata informationen används 

av leverantörer som erbjuder mobila betallösningar är låg och det krävs att konsumenter får mer 

kunskap för att kunna undvika att oron uppstår (Pirker & Slamanig 2012). En osäkerhet kan 

dessutom grunda sig i att mobiltelefonen kan försvinna eller bli stulen, vilket skapar en oro över att 

personliga uppgifter ska hamna i obehörigas händer (Pirker & Slamanig 2012). Rädslan att 

mobiltelefonens batteri laddas ur och därmed bidrar till att betalningar inte kan genomföras har 

också visat sig vara problematiskt för konsumenter när det specifikt handlar om mobila betalningar 

(Taylor 2016). Utifrån en jämförelse av olika mobila betalsätt har det visat sig att mobila 

betalningar som är lösenordsbaserade föredras. Det kan möjligtvis grunda sig i att konsumenter är 

mer familjära med att genomföra betalningar med denna metod (Taylor 2016).

Säkerhet och risker är som ovan förklarat viktiga element för konsumenter och något som kan 

komma att påverka konsumenters attityder till ny teknik. För att gå vidare med något som ligger 

utanför företag och producenters roll kommer nästa del gå in på en annan förtroendeskapande agent, 

nämligen word-of mouth.

3.3.2 Word-of-mouth

Word-of-mouth (WOM) kommunikation är en marknadsföringskanal som bygger på att människor 

pratar om produkter eller tjänster med andra människor och därmed sprider information vidare 

(Podnar & Javernik 2012; Parry, Kawakami, Kishiya 2012). Denna marknadsföringskanal har visat 

sig ha stor inverkan på konsumenters beteende och är ofta avgörande vid beslutsfattande (Lang & 

Hyde 2013). Informationskällan anses ofta ha stor inverkan på konsumenter då de ser den som mer 

naturlig just för att informationen kommer från personer i dess närhet (Podnar & Javernik 2012). 

WOM-kommunikation har i tidigare litteratur framkommit som viktig vid just det första stadiet av 

att skapa intresse för tekniska innovationer (Buttle 1998).  

Att bli influerad och påverkad av andra människor, vare sig det är medvetet eller omedvetet, är ett 

utmärkande särdrag i människors beteende (Podnar & Javernik 2012). Det har visat sig att 

information från människor som liknar en själv avseende ålder, kön, utbildning och social status har 

en stor inverkan på människors förmåga att ta till sig information. När människor letar efter källor 
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för att få information om till exempel nya produkter eller tjänster är det därför vanligt att först 

vända sig till exempelvis vänner, familjemedlemmar och kollegor för råd. Eftersom de som söker 

information ofta känner WOM-källorna kan de själva välja hur mycket tillit de har till personernas 

åsikter och bedömningar (Parry et al. 2012). När konsumenter uppfattar en informationskälla som 

auktoritär och pålitlig kan källan bidra med att konsumenter får ett ökat förtroende till innehållet av 

informationen (Shi, Tang, Zhang, Gao & Zhu 2016).

WOM-kommunikation kan stärka en potentiell konsuments uppfattning om tekniska innovationers 

användbarhet och genom detta kan de även få en ökad kunskap om fördelar och egenskaper kring 

en teknisk innovation. WOM-kommunikation kan även influera uppfattning om användarvänlighet 

när rådfrågning med vänner och bekanta ger information om hur mycket ny inlärning som krävs för 

att kunna använda tekniska innovationer (Parry et al. 2012). Genom att anamma nya tekniker kan 

konsumenter sprida en bild till andra av hur pass trendiga, innovativa och tekniska de är. När 

konsumenter anser att det finns en symbolisk mening med att anamma en teknik och då 

användandet av en teknik kan observeras av andra kan WOM-kommunikation anses ha större 

påverkan på konsumenter (Parry et al. 2012).

Eftersom WOM-kommunikatörer många gånger är personer i ens närhet leder det oss vidare in på 

grupptillhörighet och gemenskap.

3.3.3 Grupptillhörighet och gemenskap

Känslan av att tillhöra och att passa in i en grupp är ett vanligt kännetecken hos människor. I 

grupper finns ofta något gemensamt hos medlemmar och det kan till exempel handla om likheter 

kring konsumtion vilket kan bidra till att konsumenter känner en tillhörighet med andra. Idag 

handlar konsumtion inte bara om att handla för nyttans skull (Martin, Collier & Engelland 2014) 

utan också om att när konsumenter konsumerar på ett visst sätt kan de identifiera sig med 

likasinnade och därför även jämföra sig med dessa (Östberg & Kaijser 2010). En gemenskap eller 

grupp kan beskrivas som relationer mellan människor där det finns någorlunda gemensamma 

uppfattningar och en moral om vad som är rätt, fel och viktigt och är ofta det som håller samman en 

grupp (Bengtsson & Östberg 2011). Genom att följa de normer och den moral som finns i grupper 

kan konsumenter säkerställa att de får vara en del av gruppen. Moralen är därför en central del i 

grupper och kan bidra till att medlemmar känner respekt för varandra (Ellemers & Van der Toorn 

2015). När medlemmar i en grupp följer de värderingar och normer som finns innebär det också att 

de innehar konformitet och anpassar sig således till gruppen genom att stämma in med gruppen för 

20



att på så sätt känna sig uppskattade och inkluderade (Gastil 2010). Konsumenters självuppfattning 

påverkas ofta av grupper som de tillhör vilket gör att de inom grupper skapar sociala identiteter 

(Ellemers et al. 2015). Det innebär att människors identitet formas av sociala och kulturella faktorer 

och därför får sociala sammanhang som grupper en betydelse för människors identitetsskapande 

(Bengtsson & Östberg 2011). Att vara medlem i en grupp har därför en påverkan på konsumenters 

tankar, känslor och deras handlingar vilka avspeglas i den sociala identiteten (Ellemers et al. 2015). 

De som ingår i en grupp har ofta delade ritualer och traditioner (Bengtsson & Östberg 2011) där 

ritualer syftar till att kontrollera delade meningar genom att ha tydliga definitioner av vad som är 

acceptabelt medan traditioner syftar till att fastställa beteendemässiga värderingar och normer 

(Gastil 2010; Bengtsson & Östberg 2011).

3.4 Tillämpning av teori och tidigare forskning

Som en ingång till teori och tidigare forskning beskrevs den definitionen av innovationsbegreppet 

som examensarbetet utgår från och det redogjordes för vad mobila betalningar är för något. Detta 

gjordes för att läsaren ska få en förståelse för vad det är som studeras. Vidare fortsatte teoridelen 

med en presentation av teorier och tidigare forskning som används för att analysera det empiriska 

materialet för att komma fram till slutsatser som svarar på examensarbetets frågeställningar.

Teorin tekniska innovationer utgår från Rogers (2003) fem faktorer för anammande av innovationer 

och är relevant då examensarbetets fokus är riktat mot att öka förståelsen av attityder till tekniska 

innovationer och anammandet av dessa och specifikt mobila betalningar. Dessa faktorer är 

intressanta att studera då anammande av tekniska innovationer delvis förväntas likna anammande 

av andra innovationer. De fem faktorerna relativ fördel, komplexitet, kompatibilitet, observerbarhet 

och testbarhet analyseras och ger en bild av hur dessa spelar in i konsumenters anammande av 

tekniska innovationer och mobila betalningar. De tre faktorerna relativ fördel, komplexitet och 

kompatibilitet   analyseras i temat att förenkla vardagen medan observerbarhet och testbarhet 

förknippas med det tredje temat betydelsen av tillit till personer i ens närhet och analyseras  i den 

delen.

Att förlita sig på teknik är en första del under rubriken förtroende som har till syfte att analysera 

intervjupersonernas färdigheter och förmåga att ta sig an ny teknik och hur förtroende skapas för 

teknik. Säkerhets- och riskaspekter vid mobila betalningar är en annan teori som tillämpas och som 

anses aktuell då tidigare litteratur visar att teknik ofta förknippas med osäkerheter. Teorin är lämplig 

för att analysera intervjupersonernas resonemang om säkerhetsaspekter för att på så sätt klargöra 
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vilken betydelse dessa aspekter har för den intervjuade målgruppen och analyseras i analysens 

andra tema rädslan att teknik fallerar.

Teorin om word-of-mouth bygger på att konsumenter ofta skapar förtroende för liknande personer 

och dess rekommendationer och är därmed intressant för anammande av tekniska innovationer och 

specifikt mobila betalningar eftersom intervjupersonerna många gånger diskuterade betydelsen av 

information från personer i ens närhet. Det leder sedan in på teorin grupptillhörighet och gemenskap 

vilken visar på konsumenters vilja av att tillhöra grupper och hur konsumenters användning av 

teknik kan påverkas av att man vill stämma in i de normer och värderingar som finns i grupperna. 

Detta framgår i analysens tredje tema betydelsen av tillit till personer i ens närhet. De fyra 

rubrikerna att förlita sig på teknik, säkerhets- och riskaspekter vid mobila betalningar, word-of-

mouth samt grupptillhörighet och gemenskap anses alla som förtroendeskapande agenter och 

förklarades av den anledningen under paraplybegreppet förtroende.
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4. Analys

Tre teman har identifierats utifrån det insamlade materialet. Dessa teman är; att förenkla vardagen, 

rädslan att tekniken fallerar och tillit till personer i ens närhet. I nedanstående delar kommer empiri 

och teori sammanflätas. 

4.1 Del I: Att förenkla vardagen

4.1.1 Betydelsen av det lilla extra  

En definition av relativa fördelar inom innovationer är att de erbjuder något bättre än det redan 

existerande (Tully 2015) och IP:s menar att en teknisk innovation bör erbjuda någon extra betydelse 

för att bli anammad framför en nuvarande teknik vilket framgår av citatet nedan.

“För mig handlar det nog mycket om vilken fördel den ger en gentemot den gamla, till exempel 
från DVD till Blueray, då såg inte jag tillräcklig fördel med att skaffa Blueray-spelare för jag 
tycker det funkar, egentligen har samma finesser. /---/ det lilla extra med den nya innovationen 
var inte tillräckligt stor för att jag skulle vilja anamma det.” (IP 12 fokusgrupp 1, 2016-04-19).

Liknande resonemang som det som fördes av IP 12 var återkommande under 

fokusgruppsintervjuerna och det kan därför tolkas som att relativa fördelar i form av någon extra 

betydelse är viktig för IP:s, annars nöjer de sig med det som redan tillfredsställer deras behov (jfr 

Tully 2015). Det visar på hur bekväma IP:s anser sig vara med viss teknik. Relativa fördelar har 

sagts vara en av de viktigaste faktorerna för ett anammande av tekniska innovationer (Rogers 2003) 

och utifrån IP:s resonemang kan det tolkas som att det är en faktor som har en inverkan på valet att 

ta till sig specifikt tekniska innovationer och mobila betalningar. Det visar sig dock att drivkraften 

inte ensam har en avgörande betydelse då andra drivkrafter kom på tal minst lika ofta som de 

eventuella fördelar teknik och mobila betalningar kan ge.

Afuah (2003) beskriver att människor gärna vill maximera den tid de har tillgänglig vilket kan få 

betydelse för ett eventuellt anammande av teknik och under intervjuerna framkom tidsaspekten som 

något avgörande för ett anammande av tekniska innovationer. IP 8 beskrev att det ska gå väldigt 

snabbt och smidigt, samt att en manual inte ska behöva läsas, vilket tydligt ger en bild av att denna 

tidsbesparing är viktig vid anammande av ny teknik och specifikt mobila betalningar. IP 16 beskrev 

hur hen sparar tid i vardagen genom att använda den mobila betaltjänsten Swish till sina vänner och 

förklarade att “nu funkar allt på ett och samma ställe och så spar man lite tid i 
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vardagen”  (Fokusgrupp 3, 2016-04-21). Det kan tolkas som att en teknisk innovation inte får ta upp 

för mycket tid då det inte lever upp till kravet om relativa fördelar (jfr Rogers 2003). Mallat (2007) 

har funnit att tidsbesparande är en viktig relativ fördel vid användande av teknik och det går utifrån 

IP:s diskussioner att tolka det som att tiden har en betydelse för deras användande av teknik och 

även mobila betalningar. Det visar sig också att IP:s inte vill lägga ner tid i onödan. IP 11 uttryckte 

“för då känner jag att man har investerat tid i något och lärt sig hur det funkar och sen så bara blev 

det i onödan”  (Fokusgrupp 2, 2016-04-19) då mobila betalningar diskuterades. Det kan tolkas som 

att den uppfattade användbarheten, som innebär att teknik förbättrar ens prestationer (Davis 1989), 

också kan påverka ett eventuellt anammande då svaret från IP 11 indikerar att hen inte värdesätter 

fördelarna med mobila betalningar och därmed ser det som bortkastad tid att sätta sig in i hur det 

fungerar.

Uppfattad enkelhet är en relativ fördel som innebär att användandet av en teknik inte innebär någon 

ansträngning (Davis 1989). Det framkommer att IP:s anser att tiden de behöver åsidosätta för att 

förstå sig på en teknik kan vara ett hinder för att anamma den. Det kan därmed tolkas som att om 

IP:s inte uppfattar tekniker som enkla kan det resultera i att de inte uppfattas som fördelaktiga. 

Mallat (2007) beskriver att en ökad effektivitet och prestationsförmåga är relativa fördelar som bör 

uppnås med teknik. Efter att ha tolkat IP:s kommentarer kan vi se att de relativa fördelarna som 

Mallat (2007) pratar om inte är tillräckligt fördelaktiga för IP:s när det specifikt handlar om mobila 

betalningar. Det går sammantaget att tolka IP:s olika resonemang som att deras tid är viktig för dem 

och att tekniska innovationer inte får påverka tiden i den utsträckning att det stör IP:s vardag.

Enligt Rogers (2003) är bekvämlighetsfördelar viktiga vid valet att ta till sig innovationer och de 

tidsbesparande aspekterna kan ses som bekvämlighetsfördelar som IP:s är måna om att värdera vid 

valet att ta till sig tekniska innovationer vilket också kan påverka deras attityder till och användning 

av mobila betalningar. Rogers (2003) nämner även att sociala aspekter spelar roll för ett 

anammande av tekniska innovationer och IP:s diskussioner klargjorde att andra personers 

användande av teknik även påverkar IP:s egna användande och attityder till mobila betalningar och 

detta analyseras vidare i analysens tredje tema.

4.1.2 Värdet av en uppdatering

Enligt Rogers (2003) har ekonomiska aspekter en betydelse för konsumenters anammande av 

tekniska innovationer och visade sig i fokusgruppsintervjuerna vara en viktig del då det belystes 

och framkom flera gånger vid respektive intervjutillfälle. IP 10 beskrev att priset på en teknisk 
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innovation är av vikt och kan i vissa fall avgöra om hen investerar i den eller inte. Samtidigt 

beskrev IP:s att om det finns något som är likvärdigt så skapas inte något ytterligare värde och den 

tekniska innovationen blir i det fallet inte intressant (jfr Tully 2015). Citatet nedan ger en bild av att 

det mervärde som en teknisk innovation ger kan tänkas vara en av de viktigaste aspekterna för att se 

värdet av att investera i den vilket också relaterar till kostnaden för ny teknik.

“/.../jag kan känna är iPhone 5 eller 6, är det värt att lägga pengarna på den uppdateringen, nej 
då kan jag behålla mina pengar och lägga dom på något annat för jag känner inte att den 
uppgraderingen, det lilla extra är värt, eller gör så stor skillnad. Så det är ju ett hinder.”  (IP 6 
fokusgrupp 2 2016-04-19).

Citatet är ett exempel som visar hur IP:s intention att ta till sig tekniska innovationer kan liknas med 

vilket värde det skapar för dem. Det synliggjordes att flera IP:s resonerade om att de måste finna ett 

värde i det nya för att vilja ta det till sig vilket kan exemplifieras med IP 10:s citat “vilket värde det 

skapar för en också, alltså kundvärde, det spelar jättestor roll”  (Fokusgrupp 2, 2016-04-19). Värdet 

som konsumenter upplever påverkar om en teknisk innovation kommer bli lyckad (Afuah 2003) och 

det kan utifrån IP:s resonemang tolkas som att mindre uppdateringar inte förmedlar detta värde och 

därför slopas vissa tekniker. Innovationer inom teknik bör öka produktivitet och effektivitet samt 

möta konsumenters efterfrågan (Yieh et al. 2012). Den ökade produktivitet och effektivitet som 

Yieh et al. (2012) skriver om är något som IP:s inte helt verkar se i och med användningen av 

specifikt mobila betalningar och är något som leder in på nästa del om hur betalmetoderna kan 

tänkas passa in i IP:s vardag.

4.1.3  Hur passar det in i min vardag?

IP:s diskussioner ger en klarhet i att betalkortet idag anses som en smidig betalmetod och i citatet 

nedan tydliggörs IP 17:s tankar som fortsätter utveckla IP 16:s jämförelse av att betala med 

betalkort och mobiltelefon.

“/---/ som IP 16 säger att ta upp ett kort är alltså så smidigt det kan bli. I det här fallet är 
telefonen inte lika smidigt för du ska öppna telefonen, slå in din kod, ta upp en app, sen skanna, 
det tar sin lilla tid i kön. Men kortet är bara att slänga upp och betala.”  (IP 17 fokusgrupp 3, 
2016-04-21).

Utifrån citatet går det att tolka att mobila betalningar inte är förenliga med värderingar och normer 

och bidrar därför till att de inte har så hög kompatibilitet. Rogers (2003) menar att när en teknik ses 

som förenlig med värderingar och normer har den lättare att bli accepterad och anses ha 

kompatibilitet och han belyser även att det tar tid att förändra värderingssystem i ett samhälle. I 
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fokusgruppsintervjuerna framkom det att mobila betalningar till vänner är accepterat men inte i fler 

sammanhang då de mobila betalningar de använder i dagsläget endast är komplement till deras 

vanligaste sätt att betala. IP:s påpekade att betaltjänsten Swish inte har funnits särskilt länge men att 

den har blivit uppskattad och populär och det kan därför tolkas som att värderingssystem kring 

betalningar till vänner har ändrats i en riktning som gjort det till en norm (jfr Rogers 2003). 

Betaltjänsten Swish kan jämföras med den vanligaste formen av mobila betalningar där 

konsumenter via en applikation på sin mobiltelefon kan överföra pengar till andra parter 

(Yazdanifard 2015) och eftersom dessa former av mobila betalningar är mest utbredda kan det ha 

bidragit till att just dessa värderingssystem har förändrats snabbare. Hernandez-Ortega (2011) 

menar att en teknik är mer kompatibel om användare ser den som tillämpbar i den situation den är 

tänkt att användas. I IP:s fall kan mobila betalningar ses som mindre kompatibelt i fler sammanhang 

än vänner emellan och påverkas av att IP:s har erfarenheter av att mobiltelefonen inte alltid fungerar 

som tänkt. Det framkom att mobila betalningar inte stämmer överens med de tidigare erfarenheter 

som IP:s har och att det inte är särskilt användbart i vissa situationer. Trots att mobiltelefonen har en 

så pass stor betydelse i IP:s liv (jfr Schierz et al. 2009) verkar mobila betalningar inte helt passa in i 

IP:s vardag och kan därmed tänkas hämma det fortsatta anammandet av betalmetoderna.

4.1.4 Komplexitet runt egenskapen komplexitet

Det har beskrivits att komplexitet är en viktig faktor att övervinna för att påverka konsumenters 

anammande av innovationer (Tully 2015) och citatet nedan ger en indikation av att IP 10 värnar om 

enkelheten med tekniska innovationer.

“Användarvänligt, att det är enkelt att använda, och att det förenklar vardagen. Till exempel om 
man går tillbaka till swish där, så är det ju hur enkelt som helst att använda och det är väldigt 
smidigt också. För, massa problem försvinner. /.../” (IP 10 fokusgrupp 2, 2016-04-19).

Om en innovation är svår att förstå sig på och använda är den komplex (Rogers 2003) och utifrån 

citatet går det att tyda att tekniska innovationer bör vara enkla att  använda och därför är faktorn 

komplexitet något som kan behöva övervinnas för att viss teknik ska bli anammande i målgruppen. 

När det under fokusgruppsintervjuernas gång  diskuterades att ta till sig tekniska innovationer inom 

betalningar förklarade vissa IP:s att det i så fall behöver vara enkelt att lära sig och att det inte får 

innebära svårigheter med att exempelvis sätta upp ett nytt konto. När det behövs nya kunskaper för 

att använda en innovation kan det ta längre tid för den att bli anammad av konsumenter (Rogers 

2003) och de flesta IP:s är inte speciellt intresserade av att ta till sig nya kunskaper för att använda 

tekniska innovationer. Det kan därför ha påverkat den studerade målgruppens attityder till 
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användning av mobila betalningar eftersom det krävs viss förkunskap för att använda tekniken. 

Detta leder tillbaka till tidsaspekten (Afuah 2003) som visade sig vara viktig för IP:s vid ett 

eventuellt anammande. Citatet nedan visar dock på en motsats till när det kan kännas som att 

fördelarna med en teknik väger upp för den tid som krävs och fick därför IP 12 att ta till sig 

betaltjänsten Swish trots besväret det orsakade.

“Alltså som om det blir väldigt populärt, alltså Swish är ju inte såhär superenkelt att skaffa. Men 
när du väl har det så är det enkelt. Men du måste ändå sätta in dig i att ta hem det från banken, 
godkänna det, mobilt bank ID och koppla det till ett visst telefonnummer men jag menar alla 
hade det ju. Och det var ju smart. Och då kände jag att då måste jag också ha det för det funkar 
ju väldigt smidigt.” (IP 12 fokusgrupp 3, 2016-04-21).

Det verkar utifrån IP:s resonemang finnas en viss komplexitet kring faktorn komplexitet då detta 

kan bli irrelevant till följd av att IP:s ser en relativ fördel med att ta till sig teknik vilket IP 12 ovan 

gjorde eftersom hens kompisar använder betaltjänsten Swish. Som citatet indikerar kan vänner få en 

betydelse för viljan att ta till sig en ny teknik och kommer belysas ytterligare i analysens sista tema. 

Hur pass stor inverkan komplexiteten, som Tully (2015) menar har en viktig betydelse för att 

innovationer ska bli anammade av konsumenter, kan utifrån IP:s resonemang tolkas som mindre 

avgörande när relativa fördelar istället uppstår av ett anammande.

Sammanfattningsvis går det att tolka som att de relativa fördelarna som behövs inom mobila 

betalningar är att de bör uppfattas som enkla och användbara för att de ska bli anammade av IP:s 

och bör därför vara märkvärt bättre än de betalmetoder som redan används. En annan relativ fördel 

kan vara att IP:s sparar tid på att använda mobila betalningar, men kan också vara att mobila 

betalningar är enkelt att förstå sig på samt att det anses som kompatibelt. Betalkort anses vara ett 

mer kompatibelt betalmedel än mobila betalningar i dagsläget och kan ha påverkat det fortsatta 

anammandet av tekniken hos IP:s. Bekvämlighet är viktigt för IP:s och är det för svårt att förstå sig 

på mobila betalningar kan det hämma ett anammande av tekniken. Det kan även tolkas som att det 

krävs ett mervärde av en teknisk innovation om det som används i dagsläget fungerar bra. I nästa 

del analyseras de osäkerheter och risker som IP:s upplever med ny teknik och mobila betalningar 

och hur detta tycks påverka IP:s attityder gentemot detta.
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4.2 Del II: Rädslan att tekniken fallerar

4.2.1 Kunskapen bakom användandet av teknik

För att använda teknik krävs det i många fall någon form av förkunskap och saknas detta kan IP:s 

förtroende gentemot teknik påverkas. Detta kan bidra till att konsumenter undviker att använda 

teknik som de inte känner sig redo för att använda (Elliot et al. 2013) I citatet nedan diskuterar IP 8 

digitalisering i sig och osäkerheter som hen känner gentemot detta.

“/.../ att allt kommer ske digitalt är också lite läskigt, om någonting jätteviktigt kraschar. Då har 
man liksom inte en guldklimp hemma, som back up. Allt är borta /---/”  (IP 8 fokusgrupp 2, 
2016-04-19).

Citatet kan tolkas som att IP 8 ställer sig skeptisk till digitalisering och fortsatte det resonemanget 

med osäkerheter hen förknippar med mobila betalningar. Reflektionerna kan vidare tolkas som att 

osäkerheten över mobila betalningar i vissa fall hämmar positiva tankar gentemot detta. Elliot et al. 

(2013) menar att de som är optimistiska inför en teknik tror att teknik kan tänkas ge dem 

effektivitet, kontroll och färdighet och har enligt Lin & Chang (2011) en tendens att få konsumenter 

att tänka på teknik som positivt och bra. Enligt Elliot et al. (2013) och Lin & Changs (2011) 

beskrivningar anses de IP:s som har ett större teknikintresse också vara de med mer teknisk 

färdighet, då de mestadels pratade gott om teknik, men enligt citatet ovan och kring reflektionerna 

om specifikt mobila betalningar verkar det dock inte stämma. Elliot et al. (2013) beskriver att 

konsumenter som är nyskapande och vill testa sin innovationsförmåga har en större önskan om att 

experimentera med teknik. Rädslan att mobila betalningar inte ska kunna utföra det som är tänkt 

kan vara anledningar till att IP:s inte ser fördelarna som tillräckliga för att det i dagsläget är värt att 

experimentera med dessa. De mer teknikintresserade IP:s tolkas stå i konflikt med att de ser 

möjligheter som kan tänkas skapas av ett anammande av mobila betalningar men ser trots det 

fortfarande betalmetoderna som en alltför obeprövad teknisk innovation. Den grupp som förväntas 

anamma mobila betalningar (Vanetti 2011) tycks fortfarande vara relativt skeptiska till användandet. 

Yieh et al. (2012) beskriver hur den tekniska färdigheten kan begränsas om det existerar 

obekvämhet och osäkerhet hos konsumenter medan optimism och en nyskapande förmåga 

möjliggör att den tekniska färdigheten skapas. I just IP:s fall finns det intresse och optimism till 

teknik överlag och därmed underlag för att ha teknisk färdighet, men detta verkar begränsas då det 

finns osäkerheter över ifall mobila betalningar kan fungera som tänkt.
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4.2.2 Framkallar osäkerhet

Pirker & Slamanig (2012) har förklarat att konsumenter behöver mer kunskap om de privata 

aspekterna för att minska känslan av att teknik känns osäker. IP 5 förklarade att “/.../ senaste 20 åren 

har bara exploderat /.../ med tekniska innovationer /.../”  (Fokusgrupp 1, 2016-04-19) och var något 

som skapade tankar hos IP:s kring teknikens stora roll i samhället. IP:s verkar fortfarande se teknik i 

sig som någonting relativt nytt och skulle därför kunna förstås som att det fattas en känsla av 

kontroll till teknik och därmed kan det även ha påverkat deras inställningar till mobila betalningar 

(jfr Lin & Chang 2011). IP:s känsla av att sakna kontroll kan identifieras med svårigheterna som 

enligt McKnight et al. (2011) har att göra med att när konsumenter inte anser sig ha kontroll över 

utfallet skapas osäkerhet. I det här fallet känner IP:s att de har för lite kontroll över tekniken och av 

resultaten  att använda mobila betalningar. McKnight et al. (2011) menar att osäkerheterna kan vara 

en barriär till att konsumenter får ett förtroende för tekniska innovationer och härmed avspeglar det 

sig i tekniken mobila betalningar. Användarnas kunskaper och karaktärsdrag kan enligt Chavaillaz 

et al. (2016) tänkas påverka förtroendet gentemot teknik. De menar även att teknikens funktioner 

kan ha relevans då det bör finnas ett förtroende för att teknik ska kunna utföra det som är tänkt. IP:s 

ser många hinder med att använda mobila betalningar och är något som skulle kunna förstås som att 

betalfunktionen inte helt kan ge tillförlitlighet i dagsläget vilket citatet nedan ger en klar bild av.

“/---/ Min mobil dör jättelätt även om det är typ 50% kan den bara dö, så det kanske inte är så 
bra att betala med om man vet om att ens mobil kanske inte är på när man ska betala. Men det 
kan ju vara smidigt, men jag hade nog föredragit kort ändå när jag ska betala, det tar ju inte 
längre tid att betala med kort.” (IP 8 fokusgrupp 2, 2016-04-19).

Då mobiltelefonen är en teknik som är väl använd av IP:s tolkas citatet som att deras erfarenheter av 

att mobiltelefonen tidigare har laddats ur (jfr Taylor 2016) har bidragit till att mobila betalningar 

inte anses helt säkert. Detta kan identifieras som en annan del av Chavaillaz et al.s (2016) förståelse 

av vad som påverkar förtroende gentemot teknik, nämligen konsumenters tidigare erfarenheter. 

Konsumenters tidigare erfarenheter av att använda mobiltelefonen och ovissheten av i vilken mån 

mobila betalningar är säkert är enligt Oliveira et al. (2016) anledningar till varför användningen av 

mobila betalningar inte utvecklats mer. Med den grunden kan citatet och IP:s reflektioner tyda på att 

erfarenheter av att använda mobiltelefonen och funktionerna såsom de är idag inte är tillräckliga för 

att det ska finnas en övertygande anledning till att helt övergå till mobila betalmetoder.

Pirker & Slamanig (2012) såg att återkommande osäkerheter kring att betala med mobiltelefonen är 

att telefonen kan försvinna eller bli stulen och bidrar då till att personliga uppgifter kan hamna i 
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någon annans händer. I fokusgruppsintervjuerna visade det sig att stöldrisken eller försvinnandet av 

mobiltelefonen återigen grundade sig i dessa tidigare erfarenheter, något som tycks ligga bakom 

osäkerheten att betala med den. När teknik erbjuder mottaglig och lämplig hjälp för användaren 

menar Lankton et al. (2015) att förtroendet för teknikens funktioner kan stärkas och beskriver det 

med begreppet hjälpfullhet. Hjälpfullheten med mobila betalningar avspeglades dock inte avsevärt i 

diskussionerna från fokusgruppsintervjuerna eftersom IP:s inte använder tekniken i så stor 

utsträckning just nu. IP:s diskussioner bestod till stor del av negativa aspekter kring mobila 

betalningar men de kom också fram till vad som kan bidra till en mer positiv inställning till 

betalmetoderna. IP:s menade på att om mobiltelefonen inte kan laddas ur och om IP:s säkert vet att 

det går att spärra de mobila betalfunktionerna ifall mobiltelefonen blir stulen så skulle de vara mer 

positiva till ett anammande. Då IP:s inte är helt säkra på att detta kan säkerställas kan det förstås 

som hinder för att i dagsläget kunna se mobila betalningar som en mottaglig och lämplig  hjälp för 

IP:s vilket Lankton et. al (2015) menar behövs för att stärka förtroende.

Förtroendet för mobila betalningar kan enligt vissa IP:s också förbättras genom säkrare hantering då 

exempelvis IP 13 förklarade att “jag vill godkänna någonting som bara jag vet, någon kod eller 

något sånt /---/”  (Fokusgrupp 3, 2016-04-21). Då IP:s vanligaste betalmetod är kortbetalning går det 

att tolka IP:s reflektioner, att gärna använda en pin-kod, grundar sig i att det som är igenkänt 

upplevs tryggt. Taylor (2016) förklarar att mobila betalningar som är lösenordsbaserade är de 

vanligaste vilket grundar sig i att det är familjärt och framkommer i IP:s resonemang. Dock ses det i 

dagsläget inte som tillräckligt för att IP:s ska vilja anamma tekniken i någon större utsträckning 

vilket också kan grunda sig i att mobila betalningar verkar sakna de egenskaper som krävs för att 

utföra de uppgifter som är förväntade, vilket enligt Lankton et al. (2015) behöver uppnås för att 

skapa förtroende för teknik.

4.2.3 Att möjliggöra förtroende

Från fokusgruppsintervjuerna visade det sig att förtroende för teknik och dess användbarhet inte 

alltid är avgörande vid anammande av teknik utan auktoritära informationskällor kan också ha en 

stor betydelse för anammandet vilket dels framkommer i citatet nedan.

“/.../ när man fått någonting i handen av sina föräldrar när man är fyra år gammal så har man 
den här funktionen i sig så är det ju klart att man litar på den för att man har fått reda på att det 
här kan jag använda från en auktoritär person och som ska kunna mer. Och sen att bankerna har 
kopplat det mot skatteverket eller mot CSN, så att säga stora myndighetsorganisationer, om man 
inte kan lita på dem vem kan man då lita på?” (IP 2 fokusgrupp 1, 2016-04-21).
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IP 2 verkar ha en större förmåga att lita på att teknik fungerar om en bank eller person i IP:s närhet 

har accepterat dem. Som IP 2 nämnde även IP 5 att “jag tänker också på att bankerna är certifierade 

och man har ett visst förtroende till den bank man valt”  (Fokusgrupp 1, 2016-04-19). Enligt 

resonemangen verkar banker, föräldrar och personer i ens närhet vara auktoritära organisationer och 

personer. När en informationskälla uppfattas som auktoritär och pålitlig kommer mer tilltro sättas 

till denna och påverka mottagares attityder på ett positivt sätt (Shi et al. 2016). IP:s reflektioner över 

hur auktoritära personer och organisationer i grund och botten påverkar IP:s beteenden och attityder 

till teknik och mobila betalningar skulle kunna identifieras med Podnar och Javerniks (2012) 

resonemang om en medveten och omedveten påverkan som kan förklara människors beteenden. 

Genom IP:s reflektioner kan då föräldrar och banker ses som mer och ibland mindre omedvetna 

källor till att IP:s har, eller inte har, förtroende till en viss teknik. I den bemärkelsen kan ett 

förtroende möjliggöras eller skapas ifall IP:s blivit introducerade till teknik av någon auktoritär 

domän eller person och därmed även påverka attityder till mobila betalningar.

4.2.4 När efterfrågan inte finns

För att återigen knyta tillbaka till varför konsumenter vill anamma ny teknik krävs det i många fall 

att innovationer är bättre än det som redan används och att konsumenter ska kunna finna ett värde i 

och med användandet av teknik (Tully 2015; Afuah 2003). IP 13 belyste att “/.../ det är smidigt med 

kort. Det är just, tills det blir enklare (med mobil betalning) så kommer man inte ha något 

behov”  (Fokusgrupp 3, 2016-04-21) vilket flertalet IP:s var eniga om. IP 17 menade att “/---/ 

betallösningar och banklösningar, det tar sin tid vilken tid man än lever på med tanke på att det 

måste verkligen vara jättesäkert då det handlar om folks pengar /---/”  (Fokusgrupp 3, 2016-04-21). 

Att just förändra betalmarknaden verkar inte vara något som IP:s i dagsläget efterfrågar då sättet 

som de betalar på idag fungerar bra. Möjligheten att testa innovationer i ett tidigt skede kan påverka 

hur snabbt en innovation blir anammad av konsumenter (Rogers 2003) och kan ur IP 17:s citat ovan 

tolkas som att hanteringen av pengar kan vara något som tar längre tid att förändra. Det framkom att 

flera IP:s reflekterade på liknande sätt och därmed kan mobila betalningar tänkas ta längre tid att 

implementera jämfört med andra tekniska innovationer som inte hanterar monetär information. 

Osäkerhet kring hur monetär information skyddas kan vara ett hinder för konsumenters anammande 

av teknik (Taylor 2016) vilket framgår utifrån IP:s reflektioner.

Sammanfattningsvis kan rädslan av att tekniken fallerar grunda sig i att mobila betalningar i flera 

sammanhang reflekteras som osäkert. Detta har i analysen ovan framkommit genom erfarenheter av 

att mobiltelefonen kan laddas ur, försvinna eller bli stulen. Den osäkerhet över hur IP:s monetära 
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information skyddas samt hur komplicerad teknik uppfattas vara är andra anledningar som i 

dagsläget påverkar attityden gentemot mobila betalningar. Det tolkas som att bekvämligheten med 

kortbetalning även påverkar viljan att använda mobila betalningar mer frekvent. Auktoritära 

personer och domäner tycks ibland på ett omedvetet sätt påverka IP:s förtroende gentemot ny teknik 

och i det här sammanhanget mobila betalningar men framstår inte som avgörande för ett 

anammande i dagsläget. Andra aspekter inom förtroende som visat sig påverka IP:s attityder är 

betydelsen av vänner och familj, samt beroende av vilken grupp konsumenter tillhör och är något 

som kommer att belysas härnäst i analysens sista tema.

4.3 Del III: Betydelsen av tillit till personer i ens närhet

4.3.1 Betydelsen av WOM

När innovationer uppkommer bildas det olika grupperingar av konsumenter som olika snabbt 

anammar dessa vilket gör att alla inte tar till sig innovationer på samma sätt (Rogers 2003). IP:s ses 

ingå i olika grupper och citatet nedan visar på hur personer i ens närhet kan medföra att intresse för 

något nytt skapas och därmed har betydelse för i vilket stadie man anammar något nytt utifrån en 

försäkran från vänner om att det nya är bra, vilket citatet nedan är ett exempel på.

“/.../ jag är inte alltid den som är först på, med en trend eller en ny app men å andra sidan så om 
jag känner att jag har användning för den, om mina kompisar använder den, då blir det på något 
sätt att jag förlitar mig på att den är jävligt bra.” (IP 17 fokusgrupp 3, 2016-04-21)

Likt citatet från IP 17 med ett stort teknikintresse, beskrev även IP 9 att “jag är en sådan som inte, 

alltså jag måste veta att det har funkat för många andra innan jag börjar med det 

själv /---/”  (Fokusgrupp 2, 2016-04-19). Ytterligare framkom det att IP:s av säkerhetsskäl föredrar 

att invänta att en teknik blir accepterad av flera andra och när säkerheten har accepterats av andra 

verkar IP:s instämma om att aspekten kring säkerhet inte blir lika aktuell för dem. WOM som 

förklaras som en naturlig marknadsföringskanal (Podnar & Javernik 2012) verkar därmed kunna 

avlägsna andra faktorers påverkan av valet att ta till sig teknik. Det kan tolkas som att testbarheten 

som innebär att det ska gå att testa en innovation i början av användningsfasen (Rogers 2003) är 

väsentlig på det sätt att andra ska utföra provmomentet och inte IP:s själva. Även observerbarheten 

som innebär att kunna se ett resultat av anammandet (Rogers 2003) förstås vara av vikt för IP:s då 

det krävs att IP:s kan observera resultat av flertalet andra användare innan de eventuellt kan försäkra 

sig om att en teknisk innovation fungerar som den ska vilket framkom då mobila betalningar 

diskuterades. WOM kommunikation kan delge information om hur användbar en innovation är och 
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genom den kan konsumenter få en ökad kunskap om fördelar och egenskaper kring en innovation 

(Parry et al. 2012). IP 11 förklarade att hen helst väntar med att testa tekniska innovationer och 

förklarade att “jag är alltid den som skaffar allting sist”  (Fokusgrupp 2, 2016-04-21), vilket kan tyda 

på att hen väntar in WOM-informationen som kan öka förståelsen för teknik och mobila 

betalningar. Det kan också tolkas som att IP:s upplevde att mobila betalningar kan innebära 

oönskade konsekvenser och risker vilket Banerjee et al. (2012) har beskrivit kan påverka 

anammande av teknik.

När det är relativt enkelt att utläsa resultat av ett anammande är konsumenter mer benägna att ta sig 

an innovationer (Rogers 2003) och det kan utifrån resonemangen som framkom under 

fokusgruppsintervjuerna tolkas som att IP:s har svårt att se några resultat av ett anammande av 

mobila betalningar i fler sammanhang. IP:s förklarade att det är via diskussioner med vänner som 

deras förtroende möjligtvis kan skapas. Vänner och familj kan vara personer som delar WOM-

information (Parry et al. 2012) och IP 9 förklarade att “  /.../ om många av mina kompisar 

rekommenderar något då testar jag”  (Fokusgrupp 2, 2016-04-19). Då informationskällorna är några 

som IP 9 redan har någon form av tillit till verkar detta bidra till att ett intresse skapas och att dessa 

personer kan påverka hens inställning till en teknik. Detta kan förklaras med att WOM är en av de 

marknadsföringskanaler med störst inverkan på konsumenter och är ofta avgörande när beslut ska 

fattas (Lang & Hyde 2013). Citatet nedan indikerar dock på en motsats till att invänta närstående 

personers rekommendationer och att det finns de som hellre prövar tekniska innovationer direkt 

utan att tänka på eventuella konsekvenser.

“Man är så olika med att ta emot nya grejer, vissa tycker det är kul, och vill testa, eller jag 
tycker det, men /---/ att det kan finnas nackdelar med den grejen. Men jag tänker ju inte på 
det.” (IP 8 fokusgrupp 2, 2016-04-19).

Det kan utifrån IP:s reflektioner antas att IP:s ingår i olika grupperingar (jfr Rogers 2003), eftersom 

vissa anses snabbare och mindre osäkra än andra vad gäller att pröva något nytt. IP 8 som har ett 

stort teknikintresse kan med sitt uttalande ovan identifieras inom ramen för en så kallad tidig 

anammare. Kim et al. (2010) menar att dessa personer är mer angelägna att söka information för att 

öka kunskapen kring ny teknik vilket stämmer in på vissa IP:s i den intervjuade målgruppen. IP 8 

ansåg sig vara en av de som testar när något nytt erbjuds på marknaden, men insåg även 

nackdelarna med att vara den som först prövar någonting. Vid resonemang som fördes visade det 

sig dock att de som ses som tidiga anammare inte är intresserade av att använda just mobila 

betalningar mer än i nuläget och skiljer sig i den mån inte från de IP:s som snarare kan beskrivas 

som sena anammare. Sena anammare är de konsumenter som tar längre tid på sig att ta till sig 
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innovationer (Kim et al. 2010) och för de som i fokusgruppsintervjuerna var senare med att ta till 

sig tekniska innovationer var det mer vanligt att familj, vänner och bekanta påverkar deras 

anammande eller icke anammande av teknik. IP:s resonemang kring detta kan tolkas som att när 

personer i ens närhet accepterar och börjar använda mobila betalningar i en större utsträckning kan 

det komma att påverka IP:s förtroende och attityder till mobila betalningar. Betydelsen av WOM-

kommunikation som tidigare framkommit som viktig i ett första stadie av att skapa intresse för 

tekniska innovationer (Buttle 1998) verkar därför ha betydelse för specifikt mobila betalningar.

4.3.2 En press från yttre faktorer

Parry et al. (2012) förklarar att WOM-kommunikation i vissa fall har större påverkan på 

konsumenter när det anses finnas en symbolisk mening med att anamma teknik och när andra kan 

observera detta användande. Konsumenter kan då sprida en bild till andra om hur trendiga, 

innovativa och tekniska de är vilket citatet nedan från IP 17 berör.

“/.../ om alla polare använder den så är man ju mer säker på att den faktiskt funkar. Och samma 
sak som ni sa med Jodel då hjälper ju också, men det var väl mer en sån grej att alla hade det 
här (vår kursivering) och det var ganska mycket roligare att ha i en typ studentstad  /---/.”  (IP 17 
fokusgrupp 3, 2016-04-21).

Det framkom under fokusgruppsintervjuernas gång att det inte alltid är de eventuella fördelar som 

tekniska innovationer medför som påverkar attityder till teknik. Utifrån diskussionerna i 
fokusgrupperna går det att tolka att IP:s skapar förtroende och intresse för viss teknik då 

omgivningen skapar trender som IP:s påverkas att följa. Flera IP:s stämde in i IP 17:s resonemang 
om att när alla andra har någonting så vill man själv också ha det. De sociala identiteter som 

konsumenter skapar i grupper för att visa vilka de är och att de tillhör en grupp (Ellemers et al. 
2015) verkar därför ha betydelse för IP:s anammande av teknik. De kan tänkas formas av trender 

som uppkommer då IP:s vill stämma in på de värderingar som gruppen har. Citatet nedan tydliggör 

att  det finns en form av yttre press av att följa med i utvecklingen kring teknik som får betydelse för 

IP:s som syns vilja känna sig inkluderade i sina vänskapskretsar, vilket enligt Gastil (2010) uppnås 

genom att just stämma in med gruppens värderingar och normer.

“Sen tänker jag också att om alla ens kompisar har en app, så kanske dom börjar prata om den 
här appen och så såg du det och såg du det, och så har man själv inte det och då blir man kanske 
lite exkluderad. (vår kursivering)” (IP 14 fokusgrupp 3, 2016-04-21).
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I citatet ovan förklarar IP 14 att för att förstå vissa samtalsämnen samt för att vara en del av gruppen 

krävs det ofta att liknande intressen delas med varandra. Även IP 9 beskrev “/---/ I mitt fall så 

tycker jag att det är mer press från ja men yttre faktorer än från en själv att man faktiskt vill 

(använda en teknik)”  (Fokusgrupp 2, 2016-04-19). När konsumenter följer de normer som finns i 

grupper kan de säkerställa att de får vara en del av gruppen och därmed bli respekterade (Ellemers 

et al. 2015). IP:s diskussioner kan tolkas som att de blir påverkade av att vara med i grupper i form 

av deras vänskapskretsar vilket gör att de ibland trots sin vilja använder viss teknik. Konsumenters 

sociala identitet som skapas i grupper påverkar deras tankar, känslor och handlingar (Ellemers et al. 

2015) vilket i IP:s resonemang kan urskiljas då de flertalet gånger pratar om sina vänners påverkan 

av tankar kring och användning av viss teknik. Gastil (2010) och Bengtsson & Östberg (2011) 

beskriver delade ritualer som något som kontrollerar vad som är acceptabelt i en grupp. Detta 

framkom när IP:s reflekterade över hur deras olika umgängen påverkar vilka olika typer av teknik 

de använder och förklarade att yttre faktorer påverkar vid anammande av teknik. Då mobila 

betalningar inte används i en speciellt stor utsträckning bland IP:s och deras vänner verkar 

tillhörigheten inte ännu ha fått någon betydelse för anammandet av tekniken men det kan tänkas att 

när någon i IP:s gemenskap börjar använda det mer frekvent, kan det komma att påverka IP:s eget 

användande. 

Samtidigt visade det sig också att det finns en del krav på att IP:s ska hålla sig uppdaterade med 

hjälp av teknik. IP 11 menade att hen till exempel måste hålla koll på sin mobiltelefon för att bli 

inbjuden till sociala tillställningar och för att kunna hålla kontakt med vänner. IP 6 förde ett 

liknande resonemang och beskrev att “det här att man alltid hänger med, att det blir att man missar 

någonting annars /---/”  (Fokusgrupp 2, 2016-04-19). Konsumenter vill ofta känna samhörighet och 

kan därmed för att få vara en del av gemenskapen känna behov av att stämma in på de 

beteendemässiga värderingar och normer som finns i vänskapskretsen (Bengtsson & Östberg 2011). 

IP:s diskussioner kan tolkas som att de vill känna denna samhörighet med vänner för att inte känna 

sig utanför och därmed får användandet av teknik en betydelse. Genom att följa värderingar och 

normer tydliggör medlemmar i en grupp att de har konformitet och därmed anpassar sig till gruppen 

för att känna sig inkluderade och uppskattade (Gastil 2010) och IP:s användande av viss teknik trots 

deras vilja verkar grunda sig i denna konformitet. Det kan därmed också tolkas som att IP:s i 

dagsläget inte behöver anamma mobila betalningar i en större utsträckning då de redan känner sig 

inkluderade och uppskattade i grupperna de är en del av.  
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Det har tidigare visat sig att det är genom informationsutbyten mellan människor som innovationer 

kan bli omnämnda och på så sätt få ut sitt budskap (Rogers 2003). Enligt IP 14 kan det handla om 

att vänner pratar om en applikation och att det genom dessa diskussioner kan uppstå ett anammande 

för att IP:s vill “hänga med”  i vad som händer kring applikationen. Där går känslan av att vilja 

tillhöra en grupp till viss del hand i hand med användandet av applikationer. Eftersom det har visat 

sig att människor dels konsumerar för att identifiera sig med likasinnade (Östberg & Kaijser 2010) 

kan det tolkas som att pressen från yttre faktorer i form av personer i ens närhet påverkar 

användning av teknik. Som Martin et al. (2014) beskriver är känslan av att vilja tillhöra och passa in 

i en grupp ett vanligt kännetecken hos människor och framkommer i fokusgruppsintervjuerna 

flertalet gånger då IP:s påverkades av varandras ställningstaganden. Framförallt framkom det de 

gånger när säkerhetsaspekter kring mobila betalningar diskuterades. Då kunde vissa IP:s 

resonemang få andra IP:s att ändra åsikter till en mer negativ bild och kan därför tolkas som att flera 

IP:s ändrade sina åsikter för att stämma överens och därmed rätta sig efter värderingarna i gruppen. 

Detta kan bero på den tillhörighet som Martin et al. (2014) beskriver att människor vill känna med 

andra.

Sammanfattningsvis framgår det i temat om tillit till personer i ens närhet att dessa kan vara 

förtroendeskapare som har stor betydelse för IP:s eventuella anammande av teknik och mobila 

betalningar. Det går att tolka reflektionerna som att när personer i ens närhet uppvisar positiva 

resultat eller erfarenheter med användande av tekniska innovationer kan osäkerheten till teknik 

tyckas minska. Tidiga anammare har ett större förtroende för teknik och kan tolkas som 

konsumenter som är tidiga med att testa. Vad gäller mobila betalningar framkommer det dock att 

det inte är någon skillnad på att vara tidig eller sen anammare då inga av dessa vill använda mobila 

betalningar i någon större utsträckning än i dagsläget. Det visar sig samtidigt att det ibland finns en 

yttre press av att anamma ny teknik och gör andra aspekter mindre relevanta för IP:s. Pressen 

skapas då ett användande kan ses som ett krav för att vara en del av gruppen och är något som syns 

i IP:s konformitet och de delade värderingar och normer som visat sig spela in på konsumenters 

beteende. Det visar sig också att IP:s kunde påverkas av andras ställningstaganden om säkerheten 

kring mobila betalningar och som en följd av detta ändra sina egna åsikter vilket även det kan 

tänkas bero på att de vill passa in i gruppen.
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5. Avslutande del

5.1 Slutsatser

Syftet med examensarbetet är att ur ett konsumentperspektiv få en ökad förståelse för anammande 

av tekniska innovationer och specifikt mobila betalningar. Genom att använda teorier och tidigare 

forskning kring tekniska innovationer och förtroende ämnar analysen att komma fram till svar på 

frågeställningarna som lyder “Vilka drivkrafter är betydande för den studerade gruppen unga vuxna 

studenters anammande av tekniska innovationer?” och “Hur påverkar de betydande drivkrafterna 

den studerade gruppen unga vuxna studenters attityder till och användning av mobila betalningar?”.

I analysen framkommer det att faktorn relativa fördelar är en av de drivkrafter som är viktig vid 

anammande av tekniska innovationer. Dessa relativa fördelar syns i att en teknisk innovation bör 

erbjuda IP:s något extra värde för att bli anammad. Tidsaspekten och ifall en teknisk innovation 

ökar IP:s prestationsförmåga får också betydelse då deras resonemang antyder att de inte vill avsätta 

tid till något som de inte vet kommer påverka deras prestationsförmåga på ett positivt sätt. Dessa 

bekvämlighetsfördelar har tillsammans med ekonomiska aspekter i form av pris samt beroende av 

hur enkel tekniken anses vara att använda (komplexitet) visat sig ha en inverkan på IP:s eventuella 

anammande. Drivkrafterna visar sig vara betydande då det uppkom flertalet gånger vid respektive 

fokusgruppsintervju. Det blir dock tydligt att de eventuella fördelar som teknik kan ge inte ensamt 

har en avgörande betydelse då andra drivkrafter också kom på tal flertalet gånger.

Säkerhetsaspekten framkom som en ytterligare drivkraft som visar sig påverka anammandet av 

teknik. För vissa IP:s är säkerhets- och riskaspekten alltid en viktig del medan andra anser sig kunna 

bortse från den om de haft bra erfarenheter eller om någon auktoritär domän accepterat  tekniken 

först. Det visar sig dock att personer i ens närhet, i form av vänner och familj, kan ha en lika stor 

och ibland större påverkan i IP:s anammande av tekniska innovationer och är på så sätt också 

betydande drivkrafter. Dessa personer i IP:s närhet kan vara så pass dominerande källor att de tycks 

kunna avlägsna andra drivkrafters påverkan och därmed stärka förtroendet gentemot tekniska 

innovationer. Yttre faktorer i form av vad ens vänner använder kan också vara betydande drivkrafter 

som visar sig vara av betydelse för IP:s då de vill “hänga med” i vad deras vänner använder. När 

vissa IP:s ändrade sina åsikter om säkerhetsaspekterna kring mobila betalningar bidrog det till en 

mer osäker bild av betalmetoderna och därför ses samspelet i fokusgruppsintervjuerna även ha 

påverkat attityderna. När det handlar om specifikt mobila betalningar synliggörs det dock att 
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personer i IP:s närhet och yttre faktorer inte påverkar attityderna i den mån att det i dagsläget blir 

avgörande drivkrafter, då osäkerheterna kring mobila betalningar uppfattas påverka IP:s mer.

Osäkerheten kring mobila betalningar påverkar IP:s attityder att använda betalmetoderna och deras 

attityder förstås också påverkas av att de anser sig nöjda med de betalmetoder som redan används. 

Mobila betalningar uppfattas dock som ett bra komplement till existerande betalmetoder och 

värderingssystem tycks därför ha ändrats i en riktning som gjort mobila betalningar mer accepterat 

vänner emellan (kompatibilitet) då samtliga IP:s beskrev att de använder betaltjänsten Swish. 

Samtidigt kan det tolkas som att värderingssystem kring mobila betalningar i fler sammanhang 

förändras långsammare och kan bero på att IP:s inte sätter samma tilltro till utomstående parter som 

de gör till vänner och bekanta. Hur monetär information hanteras framkommer som en viktig del för 

IP:s och det krävs fler resultat av andra personer att mobila betalningar fungerar för att de själva ska 

vilja testa. Det visar på att testbarhet och observerbarhet är två faktorer som IP:s vill att andra ska 

utföra. Andra personers osäkerheter visar sig i dagsläget därför göra att IP:s ställer sig skeptiska till 

att använda mobila betalningar i fler sammanhang än vad de redan gör.

Målgruppen som studeras och som förklaras som en del av den nya digitala generationen visar sig 

bestå av två olika grupper, tidiga och sena anammare. Tidiga anammare är de konsumenter som 

med optimism och nyfikenhet förväntas möta ny teknik med positivitet. I examensarbetet visar det 

sig att osäkerheterna kring specifikt mobila betalningar anses för stora och i den bemärkelsen är 

slutsatsen att de två grupperna i det sammanhanget inte skiljer sig åt. Optimism och intresse att testa 

mobila betalningar finns hos den studerade målgruppen men osäkerheter anses i dagsläget begränsa 

tidiga anammares attityder till mobila betalningar. Det blir därför tydligt att IP:s står i konflikt med 

att de ser möjligheter som skapas med mobila betalningar men påverkas av rädslan att tekniken 

fallerar, något som därför hämmar anammandet av tekniken bland målgruppen.

Med utgångspunkt i mobila betalningar och den specifika grupp som vi studerat är ännu en slutsats 

att anammande av tekniska innovationer kan tänkas innefatta fler betydande drivkrafter än vad som 

tidigare varit återkommande inom innovationsforskning. De drivkrafter som har visat sig betydande 

inom den målgrupp vi studerat är de fem faktorerna relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet, 

testbarhet och observerbarhet som inte enskilt men tillsammans eller i samband med andra 

drivkrafter förstås som en betydande drivkraft. Andra betydande drivkrafter har visat sig vara 

förtroende i form av WOM-kommunikation från vänner och familj, grupptillhörighet och 

gemenskap samt eventuella osäkerheter som finns gentemot teknik.
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5.2 Slutdiskussion

Avslutningsvis är slutsatserna att det visat sig finnas flera betydande drivkrafter som påverkar IP:s 

anammande av tekniska innovationer. En av de drivkrafter som påverkar IP:s anammande av 

tekniska innovationer är de fem faktorerna som även i tidigare innovationsforskning visat sig spela 

in i konsumenters anammande. De fem faktorerna visar sig inte påverka IP:s attityder i den mån att 

de enskilt anses ha en betydande roll, men kan däremot tillsammans eller i samverkan med andra 

drivkrafter påverka anammandet. Utöver de fem faktorerna har det även visat sig finnas betydande 

drivkrafter under paraplybegreppet förtroende. Dessa kan vara minst lika och ibland mer avgörande 

drivkrafter för IP:s anammande av teknik. De andra betydande drivkrafterna är WOM-

kommunikation från vänner och familj, grupptillhörighet och gemenskap samt eventuella 

osäkerheter som finns gentemot ny teknik. När det kommer till specifikt mobila betalningar har det 

visat sig att attityderna i dagsläget främst påverkas av orosmoment kring säkerhetsaspekten samt att 

den relativa fördelen, som menar att den nya tekniken ska ge ett mervärde, inte är tillräcklig då 

betalkortet fortfarande anses fungera bättre. Det framkommer därmed att IP:s i dagsläget ställer sig 

negativa till att utöka sitt användande av mobila betalningar. Säkerhetsaspekten vid mobila 

betalningar påverkar så pass mycket att andra betydande drivkrafters påverkan minskas. De 

betydande drivkrafterna förstås därmed kunna utesluta eller åtminstone minska andra betydande 

drivkrafters påverkan.

För att återknyta till Jonsson et al. (2015) och deras resonemang som presenterades i inledningen 

om att svenskar omnämnts som ett folk som gärna provar nya betallösningar går det utifrån 

målgruppen som studerats se att de i dagsläget endast ställer sig positiva till att pröva nya 

betallösningar när det är ett komplement till kortbetalning. IP:s använder mobiltelefonen för att 

överföra pengar till närstående personer men det krävs mer resultat och bevis av att tekniken är 

säker för att de ska vilja använda mobila betalningar mer än som ett komplement. I början av 

analysen framkom det att mobiltelefonen är den teknik som spelar störst roll i IP:s liv och det är 

intressant att de trots detta idag inte anser sig villiga till att använda mobila betalningar i fler 

sammanhang. Det kan förutom IP:s resonemang kring osäkerheten också grunda sig i att det är en 

betalmetod som fortfarande ses som något främmande.

Genom att ge en indikation om vilka betydande drivkrafter som påverkar anammandet av tekniska 

innovationer har vårt examensarbete bidragit med en ökad förståelse för anammande av tekniska 

innovationer hos en specifik grupp av unga vuxna studenter och vilka drivkrafter som påverkar  
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deras attityder och användning av mobila betalningar. Det har redogjorts för drivkrafternas 

påverkan som visat sig spela olika stor roll för anammande och i vissa fall kan drivkrafterna även 

utesluta varandra. Examensarbetets slutsatser ses som intressanta ur ett Service Management 

perspektiv då de betydande drivkrafterna kan behöva uppmärksammas när företag lanserar nya 

produkter och tjänster relaterade till teknik och framförallt mobila betalningar. Målgruppen som 

varit av intresse att studera är den nya digitala generationen och utifrån dessa är det inte helt klart 

att det är den målgruppen som kommer driva innovationer inom mobila betalningar framåt som 

Vanetti (2012) har påstått. Möjligtvis kan slutsatserna bli annorlunda om en större del av 

målgruppen fångas upp vilket leder in på förslag till framtida forskning.

5.2 Framtida forskning

Undersökningen har utgått från ett konsumentperspektiv med syftet att få en ökad förståelse för 

anammande av tekniska innovationer och specifikt mobila betalningar. Då slutsatserna i 

examensarbetet endast ger en indikation av den studerade målgruppens anammande av tekniska 

innovationer är ett förslag till framtida forskning att inom området studera en ännu yngre och även 

större målgrupp för att på så så sätt kunna dra mer generella slutsatser. Vidare hade det varit 

intressant att få en ökad förståelse för de betydande drivkrafternas roll i anammandet av annan 

teknik och i vilken mån dessa tycks påverka konsumenters attityder. En djupare studie av hur 

respektive betydande drivkraft påverkar anammande av tekniska innovationer och hur de skiljer sig 

åt mellan åldersgrupper är ett ytterligare förslag på framtida forskning.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Formalia
1.

• Tacka för att deltagarna ställer upp på en intervju.
• Får vi lov att spela in intervjun? 
• Vilka vi är - 2 Service Management studenter på Lunds Universitet som skriver vårt 

examensarbete inom ämnet Service Management och tjänstevetenskap. Har inriktat oss på 
tekniska innovationer och mer specifikt mobila betalningar eftersom det är något som spås 

bli större framöver och det är intressant att se hur konsumenter tar till sig sådana nya 
tekniska innovationer.

• Det insamlade materialet ska endast användas till uppsatsen.
• Klargöra att det inte finns några rätt och fel utan att det är diskussionen och åsikterna som är 

det intressanta vid intervjutillfället.

• Anonymitet och konfidentialitet, personuppgifterna kommer förvaras säkert och deltagarna 
kommer vara anonyma.

• Intervjun tar ungefär en till en och en halv timme.
• Är det något som är oklart innan vi börjar intervjun?

Öppningsfrågor
2.

• Deltagarna presenterar sig, namn, ålder och utbildning.

3. Teman att diskutera

I början kommer lite mer breda frågor diskuteras. Sedan trattas det ner till mer specifika områden.

Tekniska innovationer

Teknisk innovation: Då produkter, tjänster eller processer är helt nya eller på något sätt har 

förbättrats.

- Vad tycker ni skapar intresse för ny teknik?
- Kan ni beskriva vilken roll ni tycker teknik spelar i era liv?
- Vilken typ av teknik är viktigast för er, varför?
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Betalningar

- Kan ni berätta om vilka betalningsmedel ni använder?
- Vilket av dom använder ni mest och varför?
- Använder ni olika former av betalningssätt beroende på var ni handlar?
- Vad är viktigt för er när ni genomför betalningar?

- Känns det som att ni saknar något på betalmarknaden?
- Har ni märkt av någon förändring de senaste åren inom sätt man betalar på?

Mobilen

- Berätta om vilken roll mobilen spelar i era liv.
- Vad påverkar användandet av mobilen?

Mobila betalningar

Enligt Wikipedia: Mobile payment, also referred to as mobile money, mobile money transfer, and 
mobile wallet generally refer to payment services operated under financial regulation and 
performed from or via a mobile device.
Mobila betalningar är en typ av teknisk innovation som växt fram på betalmarknaden, i Sverige 
finns exempelvis Seqr, WyWallet & Swish.

- Är mobila betalningar något som ni är bekanta med och i så fall på vilket sätt är ni bekanta med 
det?
- Har ni några betalapplikationer installerade på mobilen? Vilka?
- Hade ni kunnat tänka er att använda mobila betalningar om det erbjöds där ni ska betala?

- Vad tror ni har drivit på utvecklingen av mobila betalningar?
- Hur tror ni att utvecklingen av mobila betalningar kommer se ut inom de närmaste åren?

4. Avslutande frågor
-Är det någon som vill tillägga något till diskussionen?

5. Sammanfatta diskussionen - har vi uppfattat det rätt...?
6. Återigen tacka för medverkandet
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