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Abstract 

The electronic commerce has been rapid growing for the last several years, it offers major 
potential business opportunities for many companies. Today’s widely use of Internet enables 
businesses to offer products and services to customers worldwide. Electronic commerce can 
also be offered via handsets, also called mobile commerce. Shopping via handsets in Sweden 
have had a slow growth compared to the electronic shopping, it could be explained by 
consumer security uncertainty reasons. Several researchers have found that consumers are 
unsure to conduct monetary transactions via handsets. Though the m-commerce growth is 
slowly progressing companies are still afraid of investing money in mobile as sales channel. 
As m-commerce is a quit new sales channel in Sweden there is not sufficient theories nor 
experiences that outlines how companies should operate to gain sales through their mobile 
site. Statistics show that most smartphone-users are using the mobile for searching 
information, thus companies must work to convert visitors to actual customers. Another issue 
related to the slow growth is the target group analyses. It is important to know who the 
potential mobile customer is. With that background our objective is to study the personal, 
technical and financial factors that influences consumers acceptance to shop/pay via handsets. 
By this we hope to gain a thoroughly understanding of the potential mobile customer. We will 
also study other factors that might occur from the result and that we believe is vital to the 
research questions. Our study is written from a consumer perspective and based on a 
quantitative method, which we have chosen to conduct by using questionnaires. Totally 144 
people responded to our survey and the collected data constitute our conclusions which are 
answering our research questions based upon three factors we chosen to focus on. The result 
shows that the technological factors plays a greater part than the other two. 
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Sammanfattning 
 
Den elektroniska handeln har varit på framfart i många år, den erbjuder stora potentiella 
affärsmöjligheter för företag. Med hjälp av internet kan företag idag erbjuda produkter och 
tjänster till kunder över hela världen. Elektronisk handel kan också erbjudas via 
mobiltelefoner, även kallat mobilhandel. Den handeln har i Sverige haft en trög tillväxt 
jämfört med den elektroniska, en förklaring till detta kan vara säkerhetsaspekten. Flera 
forskare uttrycker att det råder en osäkert hos konsumenten i transaktionsutförandet. Även fast 
tillväxten börjat ta fart sedan det explosionsartade användandet av smartphone kan vi 
fortfarande se att företag är försiktiga med att investera i den mobila försäljningskanalen. 
Eftersom den mobilahandeln fortfarande är relativ ny i Sverige är den också oprövad, det 
finns inte tillräckligt med teorier som säger hur företagen bör arbeta för att skapa en lönsam 
mobilkanal. Statistik visar att de flesta använder sin smartphone för att söka information, det 
krävs således att företag kan konvertera sina besökare till kunder. En annan problematik som 
vi valt att fokusera på är målgruppsanalysen, vilka är det som kan tänka sig använda sig av m-
handel och vad för faktorer är viktiga för konsumenten om de handlar via mobilen. Med den 
utgångspunkten är vårt syfte att studera de personliga, tekniska och finansiella faktorerna som 
ligger till grund för en djupare förståelse av vad som påverkar konsumenters acceptans att 
handla/betala via mobilen. Vi vill även undersöka om det finns andra faktorer som kan dyka 
upp i resultatet, som kan ha en viktig betydelse relaterat till vår forskningsfråga. Studien 
skrivs ur ett konsumentbeteende perspektiv. Vidare bygger studien på en kvantitativ metod 
som vi valt att utföra med hjälp av enkäter. Det var 144st smartphone-användare som 
besvarade enkäten och som ligger till grund till resultatet. Våra slutsatser besvarar vår 
problemformulering utifrån de tre faktorer som vi valt att fokusera på. Resultatet visade att de 
tekniska faktorerna spelade en större roll än de två andra. 
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Ordlista 
 
E-Handel: Innebär all handel och transaktioner där parterna interagerar elektroniskt med 
varandra. 
 
M-Handel: Möjligheten att med en mobil enhet utföra finansiella transaktioner över internet 
samt att leverera information som kan underlätta ett genomförande av en transaktion. En 
möjlighet att att handla varor narsomhelst och varsomhelst tack vare trådlösa nätverk. I denna 
studie avgänsar vi m-handeln till handel via en smartphone.  
 
Smartphone: Mobil enhet som kan användas både som avancerad mobiltelefon och 
handdatorer. Till skillnad från andra mobila enheter har en smartphone ett operativsystem som 
möjliggör installation av mobila applikationer.  
 
Kortbetalning: Att genomföra ett köp via kortbetalning innebär att kunden använder sitt 
kontokort som betalningsmedel. Kontokortet är kopplat till kundens bankkonto och 
datakommunikationen sker mellan försäljningsställets kortterminal och banken. För att 
slutföra en transaktion vid köp i butik behöver kortinnehavaren slå in sin PIN-kod alternativ 
signera kvittot även kallat signaturköp. 
 
Betalning via internetbank: Bygger på att konsumenten och e-handelsföretaget har ett konto 
hos banken. För att utföra ett köp hos ett e-handelsföretaget behöver konsumenten logga in på 
banken efter bankens egna rutiner och godkänna köpet. Eftersom det är bankens 
skyddsåtgärder som gäller vid inloggning är betalningssättet tryggt och säkert 
 
Faktura betalning: Betalning vid faktura tillhör ett av det vanligaste betalningssättet hos 
konsumenterna. Den ger möjlighet för kunden att inspektera och kontrollera varan före 
betalning sker. 
 
Swish: Överföringstjänst som finns tillgänglig till Android, Apple och Windows 
mobiltelefoner. Tjänsten innebär att kunden kan skicka/ta emot pengar genom att knappa in 
mottagarens telefonnummer. Numret är sedan kopplat till mottagarens bankkonto där 
pengarna sätts in på. 
 
Paypal: Tjänst som erbjuder betalning och penningöverföring via internet och mobilen. Med 
hjälp at PayPal kan konsumenten betala utan att behöva avslöja sina betalningsuppgifter. 
Konsumenten kan för över pengar till sitt PayPal konto för att sedan utnyttja dessa krediter 
vid betalning av exempelvis produkter/tjänster hos e-handelsföretag. 
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1 Introduktion 
 
Nedan presenteras den bakgrund, diskussion och problemformulering som ligger till grund 
för en studie kring konsumenters vilja att handla via sin mobiltelefon. Den mobila handeln är 
på uppgång även om den inte har samma hastighet som e-handeln har haft. Dock ser vi idag 
ett ökat användande av mobila enheter och där med skapas förutsättningar för företag att 
etablera sig på en relativt ny handelskanal som då kallas mobil handel, m-handel. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Den elektroniska handeln, eller e-handeln som den även kallas, är väl etablerad idag. När 
datorer och internet blev vanligare bland människor ledde det till en ökad medvetenhet om 
den digitala kulturen (Frolick and Chen, 2004). Begreppet e-handeln innebär all handel och 
transaktioner där parterna interagerar elektroniskt med varandra (Sheikh, 2006). Till skillnad 
från den traditionella handeln där utbytet av köp och transaktioner sker fysiskt. Detta gjorde e-
handeln revolutionerande i den bemärkelsen att den skapade en ny syn och nya förutsättningar 
för arbetet med handel av varor och tjänster, marknadsföring och utbyte av information 
(Sheikh, 2006).  
 
E-handeln, som för bara några år sedan var bundet till stationära datorer och laptops har idag 
blivit tillgängligt för vem som helst och var som helst. Detta på grund av den explosionsartade 
framgång mobiltelefonin har haft (Kumra & Malik, 2013). Sedan mitten av nittiotalet har 
mobiltelefonerna gått från att vara en produkt endast några hade råd att köpa till att idag 
finnas i ägo hos en stor del av jordens befolkning. Mobiltelefonens teknologi har också 
utvecklats. Från att ha varit en stor och otymplig produkt har mobiltelefonen idag blivit ett 
litet och smidigt, moderiktigt verktyg. Tiden då telefonen endast användes till att ringa samtal 
med är sen länge borta eftersom utvecklingen av nya funktioner och service har gjort 
möjligheterna för mobiltelefonen gränslösa. Integreringen av internet, rörlighet och 
kommunikation i mobilen skapar helt nya möjligheter för företagen då det har förändrat hur 
människan lever och arbetar (Alex & Ben, 2005). I och med denna nya typ av e-handel växte 
ett nytt begrepp fram, nämligen mobile commerce eller m-handeln (Wang, Song, Lei & 
Sheriff, 2005). Vilket innebär möjligheten att med en mobil enhet utföra finansiella 
transaktioner över internet samt att leverera information som kan underlätta ett genomförande 
av en transaktion (McCabe, 2010). Med andra ord innebär detta möjligheten att köpa varor 
trådlöst, via en mobil enhet (Clarke, 2008). Trots potentialen så är det faktiska användandet av 
m-handeln i dag relativt lågt. M-handeln ger konsumenten möjlighet till personlig och 
platsbaserad service oavsett vart han eller hon befinner sig. Trots detta så använder en 
majoritet sin mobil till informationssökning och underhållning (Felix & Alain Yee-Loong, 
2013). Detta förstärks av statistik utförd av Postens E-barometer (2013) som visar att 68 % av 
Sveriges mobilanvändare använder sin mobil till just informationssökning via sökmotorer. 
 
Studier inom den mobila handeln har visat att de faktorer som påverkar konsumentens 
motivation till användande av den är en blandning av både teknologi och marknadsföring 
(Kumra & Malik 2013). Det krävs alltså både en förståelse för hur konsumenten använder och 
accepterar teknologin men även en djup förståelse i konsumentens beteende gentemot m-
handeln (Kumra & Malik, 2013). 
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1.2 Forskningsöversikt 
 
Internet har visat sig vara ett viktigt marknadsföringsverktyg på den globala marknaden. 
Många studier visar att E-handeln erbjuder stora potentiella affärsmöjligheter (Liang & Lim, 
2011). Eftersom internet har förändrat villkoren på marknaden kan handelsföretag idag 
erbjuda sina produkter och tjänster till kunder världen över (Zendehdel, Paim Bojei & Osman, 
2011). Förutom de tekniska aspekter som skiljer e-handel från m-handel så skiljer de sig även 
utifrån att m-handeln inte har haft en lika snabb utveckling bland konsumenterna. Teknologin 
har utvecklats och användandet av mobila enheter har ökat men handeln har inte haft samma 
tempo (Khalifa, Cheng & Shen, 2012). Detta har bidragit till flera studier kring faktorer som 
påverkar användandet av m-handeln bland konsumenter (Kumra & Malik, 2013; Song, 2010; 
Yu & Buahom, 2013).  
 
I en studie utförd av Versha & Vinod (2012) undersöktes faktorer som påverkar konsumenters 
onlinebeteende i Norra Indien. Resultatet visade att den viktigaste faktorn som påverkade 
köpintentionen var tillförlitligheten till hemsidan, näst viktigast var säkerhetsaspekten av 
transaktionen (Versha & Vinod, 2012). Teo och Liu (2007) bekräftar att konsumenters 
tillförlitlighet och trovärdighet till onlineköp är en viktig aspekt inom elektronisk handel. 
Även författarna Sonja och Rita (2008) bekräftar sambandet mellan konsumenters vilja att 
genomföra finansiella transaktioner på nätet med tillförlitligheten de har till webbsidan att 
faktiskt utföra det. Samtidigt finns det andra studier som visar på att säkerhetsaspekten kring 
transaktioner och teknologin är avgörande för en konsument vid ett köp via mobilen (Kumra 
& Malik, 2013). Kumra & Malik (2013) beskriver till exempel att den uppfattade finansiella 
risken kan påverka konsumenten negativt när det kommer till acceptans av m-handeln. Song 
(2010) lägger dessutom till ytterligare en dimension på problematiken kring acceptans av den 
mobila handeln. Han menar nämligen att word-of-mouth (WOM) har en avgörande betydelse 
kring m-handelns utveckling bland konsumenterna, då studier har visat att attityder och 
beteenden bland konsumenterna påverkar hur andra konsumenter kommer anamma den nya 
kanalen (Song, 2010). Detta hävdar han spelar extra stor roll när det är just nya, teknologiska 
innovationer det handlar om. Resultatet i hans forskning visade att nöje, påverkan av sin 
sociala omgivning och förväntan hade stor påverkan på huruvida de accepterade m-handeln 
(Song, 2010). 
 
I en studie utförd av Kumra & Malik (2013) studerades vilka faktorer som påverkar 
konsumenter till att använda m-handel, samt hur dessa faktorer förhåller sig till varandra. 
Författarna valde att fördjupa sig i tre olika kategorier av faktorer: Tekniska, personliga och 
finansiella faktorer, där de genom studien kunde de visa att viljan att använda m-handeln kan 
härledas både till nytto- och nöjesfaktorer (Kumra & Malik, 2013). Förutom vikten av en 
säkerhet kring betalningen visade studien att den uppfattade användbarheten samt hur svår 
konsumenten ansåg att användningen av m-handeln var, är tekniska faktorer som var av stor 
betydelse för att konsumenten skulle vilja använda m-handel (Kumra & Mailk, 2013). 
Författarna kom dock fram till att de känslomässiga aspekterna av konsumentbeteendet som 
lust och nöje spelade lika stor roll, om inte till och med större roll än de tekniska. Studien 
visade även att konsumenters personligheter spelade en roll. Till exempel så hade de 
konsumenter som var flitiga smartphone-användare samt om konsumenten hade en innovativ 
personlighet, en större benägenhet att använda m-handeln (Kumra & Malik, 2013). 
 

1.3 Problemdiskussion 
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Det har diskuterats vilka orsaker som ligger bakom den tröga tillväxt som mobila handeln haft 
jämfört med den elektroniska och en förklaring kan vara säkerhetsaspekten (Kumra & Malik, 
2013). Det råder idag större osäkerhet i transaktionsutförande via mobil än dator bland 
konsumenterna hävdar Wei, Marthandan, Chong, Ooi & Arumugam (2009) men trots att 
utvecklingen har gått långsamt de senaste tio åren kan man nu se en stark tillväxt med 
bakgrund till inträdet av nya mobila enheter som smartphones och surfplattor haft. Denna 
explosion av ökat antal smartphone-användare i Sverige har öppnat en ny marknadsförings- 
och försäljningskanal på marknaden.  Flera företag investerar i den mobila 
försäljningskanalen och framförallt i USA syns en tydlig trend bland detaljhandelsföretagen, 
där år 2012 322 stycken av de 500 största företagen använde sig av m-handel. Detta till 
skillnad från år 2011 då det endast var 76 stycken (Siwicki, 2013). Även i Sverige kan vi se 
denna trend eftersom den totala mobila handeln ökade med 250 % mellan år 2011-2012 (E-
barometer, 2013). 
 
Men det finns fortfarande mer att göra från företagens sida. En marknadsundersökning utförd 
av Euromonitor visar att endast 17 % av Sveriges onlinebutiker har en mobiloptimerad 
hemsida, trots att 69 % av Sveriges online konsumenter använder en smartphone (Anni, 
2013). E-barometern (2013) visar liknande siffror, då det i deras undersökning framkommer 
att endast tre av tio företag har en mobilanpassad webbplats. 
 
Utifrån dessa siffror kan konstateras att företagen inte har anpassat sina tjänster i den takt som 
en potentiell kanal har vuxit fram. Det finns härmed ett glapp mellan företag och konsument i 
denna relativt nya kanal. Detta innebär att företagen måste arbeta hårdare om de vill finnas 
med på denna marknad och hitta strategier i sin marknadskommunikation för att hålla samma 
tempo som marknadens framväxt.  
 
Vikten av en ordentlig målgruppsanalys kan inte nog betonas i arbetet av utformning av 
kommunikation gentemot konsumenterna, enligt Dahlén & Lange (2003). All kunskap som 
kan hittas om målgruppen kommer att ha en avgörande betydelse i valet av kanal och hur 
budskapet ska utformas (Dahlén & Lange, 2003). Enligt statistik som SCB (2014) har tagit 
fram under 2013 så har sex av tio svenskar i åldern 16-85 år kopplat upp sig mot internet via 
en smartphone. Undersökningen visar även att dessa siffror inte är proportionella över 
åldersspannet då det i gruppen 16-44 år var 83-86% som hade kopplat upp sig under året via 
en smartphone (SCB, 2014). Dessa siffror visar både på en potentiell målgrupp i form av 
åldersuppdelning men siffrorna bekräftar även det flera studier pekar på (Kumra & Malik, 
2013; Versha & Vinod, 2012). Vilket är vikten av att studera vilka faktorer som påverkar 
acceptansen av användandet av m-handeln. Förutsättningarna finns redan eftersom stor del av 
befolkningen äger mobila enheter och använder dem till att koppla upp sig mot internet. 
Fortsatta studier kring dessa faktorer är därför rimligt på den svenska marknaden för m-
handeln. 
 
Eftersom så pass få företag har valt att satsa på m-handeln genom mobilanpassade hemsidor 
och appar i Sverige, så är det svårt att idag säga hur företagen bör arbeta för att skapa en 
lönsamhet med m-handeln samt om det finns vissa branscher som skulle dra mer nytta av m-
handeln än andra. Statistiken visar att de flesta använder sin smartphone till 
informationssökning av olika dess slag (E-barometern, 2013). Det kan därför tänkas att de 
företag som idag säljer produkter som kräver lite mer informationssökning från konsumentens 
sida kan ha en fördel i utformandet av sin mobila handelskanal. Detta då de kan utnyttja att 
konsumenterna först söker information om deras produkter innan ett eventuellt köp. Ett annat 
problem företagen står inför vid ett eventuellt införande av m-handel är målgruppsanalysen, 
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då det kan tänka sig att det är en viss typ av kund som väljer att använda sig av m-handel. 
Denna kund kan vara en person som redan är en kund i företaget men det kan även tänka sig 
att den nya kanalen innebär en ny kund. På grund av detta måste en djup målgruppsanalys 
genomföras som baseras på vilka faktorer som påverkar konsumenternas handel via mobilen.  
Ett sätt att se på dessa faktorer kan vara som Kumra & Maliks (2013) studie visade. De 
studerade personliga, tekniska och finansiella faktorer inom m-handeln som påverkar 
konsumentens ökade acceptans till m-handeln (Kumra & Malik, 2013). Genom att studera 
dessa tre faktorer inom m-handeln, så får företagen både ett djup och en bredd i insikten om 
konsumenten.  
 
De tidigare studier som nämnts ovan kring vilka faktorer som påverkar ett ökat och miskat 
användande av m-handel är utförda i olika delar av världen och då främst Amerika och Asien. 
Däremot i Sverige har inga större studier kring m-handeln genomförts vilket innebär att det 
kan inte garanteras att de resultat tidigare studier visat är applicerbara i Sverige. Enligt 
statistiken använder inte svensken m-handel lika flitigt som andra delar av världen (E-
barometern, 2013; Siwicki, 2013). Därför är det relevant att fortsätta studera vilka faktorer 
som påverkar ett ökat användande av m-handel i Sverige. Ett första steg ser vi vara att utifrån 
tekniska, personliga och finansiella faktorer studera hur dessa påverkar svenska konsumenters 
vilja att använda m-handel. 

1.4 Syfte och Problemformulering 
 
Med bakgrund till de tidigare studier som gjorts är syftet med denna rapport att fortsätta 
studera de tekniska, personliga och finansiella faktorer som påverkar konsumentens acceptans 
till att handla och betala via mobiltelefonen.  
 
Vilka faktorer påverkar konsumentens vilja att handla och betala via mobiltelefonen? 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Studien avser att undersöka en bred population vilken är smartphone-användare i Sverige. 
Studien avser alltså inte att undersöka användandet av iPads och läsplattor trots att dessa per 
definition ingår under bergreppet m-handel. Lika så är studien avgränsad till den del av 
populationen som är 18 år eller äldre eftersom det av juridiska skäl i många fall krävs att 
konsumenten är myndig för att kunna ingå avtal med telefonoperatörer men även andra 
aktörer som kan komma att påverka den mobila handeln.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel redogörs för de val av metoder som vi använt oss av i denna uppsats. Vi 
redovisar de tekniker och metoder för insamling av data som är relevanta i detta arbete för 
att sedan föra en diskussion kring de metodval som gjorts. 
  

2.1 Metodval 
 
Bryman & Bell (2011) beskriver två olika undersökningsmetoder vid insamling av data, 
kvalitativ respektive kvantitativ undersökningsmetod. Den främsta skillnaden mellan dessa 
två är att det kvantitativa forskningssättet använder sig av statistiska mätningar som helst ska 
kunna generaliseras medan kvalitativ forskning lägger tyngre fokus på ord i stället för siffror 
(Bryman & Bell, 2011). 
 
Som forskningsansats till studien har vi valt ett induktivt angreppsätt, vilket innebär att vi 
samlar in information, analyserar och dra slutsatser utifrån den. Vi låter respondenterna skriva 
deras egna tankar genom de öppna enkätfrågorna, emellertid är de slutna frågorna baserade på 
våra egna förkunskaper och således ett deduktivt angreppssätt (Bibblan svarar, 2013).  
 
Eftersom vår problemformulering utgår ifrån ett konsumentperspektiv där vi vill studera 
attityder valde vi att utföra en kvantitativ enkätundersökning. Detta för att på ett bredare plan 
kunna studera attityder hos konsumenter gentemot mobil handel. Samt att på så sätt kunna dra 
mer generella slutsatser i ämnet. Det ska inte undvikas att också nämna att enkäter är mycket 
mer tids- och kostnadseffektivt jämfört med intervjuer (Ejlertsson, 1996). En 
enkätundersökning kräver dock mer arbete i form av förberedelser av utförandet men vi ansåg 
att detta tillvägagångsätt var det bästa valet för att få den typ av data vi är ute efter. Eftersom 
vi i större utsträckning vill kunna generalisera resultatet så riktar sig vår problemformulering 
mot den större massan och därmed passar enkäter bra i hantering av större mängder data. 
Författarna ansåg även att analysering av data är enklare än vid kvalitativ metod eftersom vi 
med statistiska tillvägagångssätt kan konstatera faktiska samband. Vid exempelvis intervjuer 
krävs djupare analyseringar för att hitta samband i transkriberingarna vilket är tidskrävande.  
  

2.1.1 Utförande 
 
Det finns dock risker med den valda metoden, då det finns en risk att svarsfrekvensen blir låg 
om den inte utföras på rätt sätt, plats och tid. Lika så är utformandet av enkäten viktigt för att 
respondenterna ska vara villiga att avsätta sin tid till den. För att få en känsla för hur en 
konsument kunde resonera kring vårt undersökningsområde valde vi att genomföra en 
djupintervju med en konsument som är van vid e-handel samt är en flitig smartphone-
användare. Intervjun var upplagd kring tre huvudfrågor samt följdfrågor som respondenten 
sedan fick resonera fritt kring. De tre huvudfrågorna var: Vad ser du för fördelar med m-
handel? Vad vill du se för förbättringar med m-handel? Varför tror du att m-handeln inte är 
lika stor som e-handeln? Vi använde oss sedan av resultatet av intervjun när vi utformade 
frågor och påståenden i enkäten. Vi ansåg att detta tillvägagångsätt var bra både för att få en 
känsla för hur en konsument kan resonera kring dessa frågor, men även för att kunna 
formulera frågor som en respondent kan uppleva som relevanta.  Så utifrån resultatet av 
intervjun samt de teorier kring personliga, teknologiska och finansiella påverkningsbara 
faktorer kring m-handeln utformades enkäten med strukturerade frågor. Vi valde att främst 
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använda oss utav slutna frågor för att vi på ett enkelt sätt skulle kunna jämföra svaren. Dock 
på några frågor valde vi att ha öppna frågor då vi ansåg att frågan krävde ett utförligare svar. 
För att ytterligare stärka relevansen samt studera hur enkäten uppfattas, utfördes en 
testundersökning med enkäten på 5 stycken respondenter. Respondenterna valdes ut utifrån ett 
bekvämlighetsurval, då de alla var vänner och familj till författarna. Gruppen bestod av tre 
kvinnor och två män, inom ålderspannet 21-64 år. Resultatet av testundersökningen ledde till 
att vi kunde göra en del justeringar i enkäten innan den riktiga undersökningen skulle 
genomföras. Bland annat var vi tvungna att formulera om en del frågor för att respondenterna 
skulle uppfatta frågorna på samma sätt som utförarna.  
 
Undersökningen genomfördes via en webb-enkät som lades ut på Facebook under en veckas 
tid på de båda författarnas profiler. Filen delades till de 743 stycken personerna som är vänner 
med författarna på Facebook. Utöver dessa blev filen även blev delad av flera respondenter 
vilket kan inneburit att fler än bara vänner till författarna deltog i undersökningen. Totalt 
samlades 144 stycken enkäter in. Om vi utgår ifrån att alla de vänner vi författare har på 
Facebook tog del av filen så ger det ett bortfall på 599 stycken (ca 80%). 

2.1.2 Urval 
 
Syftet med undersökningen är att med grund i tidigare studier se vilka faktorer som påverkar 
den svenska konsumentens vilja att handla med sin smartphone. Vi valde därför att inte göra 
för smala begränsningar i vår valda population eftersom vi vill få en representation av olika 
typer av konsumenter. Utifrån denna bakgrund och det faktum att vi hade en begränsad 
tidsram valde vi att göra ett bekvämlighetsurval. Det innebär enkelt uttryckt enligt Bryman & 
Bell (2011), det som finns tillgängligt för undersökaren. Med detta urval tillkommer ett 
problem: vi inte hade samma möjligheter till att generalisera vårt resultat som vid ett 
slumpmässigt urval (Byman & Bell, 2011). Dock ansåg vi ändå att detta var det bästa sättet 
utifrån de förutsättningar vi hade. 
 

2.2 Reliabilitet 
 
Vid bedömning av forskning inom främst företagsekonomi är begreppen validitet och 
reliabilitet två av de viktigaste begreppen. Reliabilitet handlar om huruvida det finns 
möjlighet att få ett liknande resultat av studien om den upprepas (Bryman & Bell, 2011). 
Hög reliabilitet är att föredra då en enkätundersökning genomförs eftersom man vill kunna 
generalisera resultatet. Dock är det så att vi valde att göra ett bekvämlighetsurval vilket 
minskar vår möjlighet att nå en hög reliabilitet. Det bör även läggas till att vi valt att studera 
ett fenomen som är på framfart samt att teknologin inom smartphone-teknologin utvecklas 
ständigt. Detta i sig påverkar reliabiliteten eftersom mobilanvändandet ökar i Sverige och 
eftersom konsumenters attityd succesivt förändras, så tror vi att resultatet om några år skulle 
se annorlunda ut. 
  

2.3 Validitet 
 
Validitet visar på om de slutsatser som undersökningen genererat på något sätt hänger ihop 
eller inte (Bryman & Bell, 2011). Det talas om både intern och extern validitet, där intern 
validitet innebär enligt Bryman och Bell (2011) hur säkra vi kan vara på att de kausala 
samband som studien visar är genuina och inte påverkas av andra variabler. Den externa 
validiteten däremot handlar om resultatet ger möjlighet till generalisering (Bryman & Bell, 
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2011). M-handel är ett relativt nytt fenomen och det kan medföra att respndenterna som 
deltog i enkätundersökningen för det första har helt olika bild av vad m-handel innebär och 
för det andra utifrån sina egna preferenser tolkar enkätfrågorna olika. Båda dessa faktorer kan 
ha påverkat den externa validiteten.  
 
Enkätundersökningen besvarades av 144 respondenter vilket i statistiska mått mätt innebär ett 
tillräckligt högt antal för att kunna utföra beräkningar på om resultatet beror på slumpen eller 
ej. Dock kvarstår faktum att vi valt ett bekvämlighetsurval då vi valde att genomföra studien 
via Facebook. Eftersom främst vänner och bekanta till författarna har deltagit i 
undersökningen finns risken att respondenterna har samma åsikt i frågan eftersom ”man är 
som man umgås”. Denna grupp respondenter behöver därför inte då vara representativa för 
flera olika åsikter i frågan. Populationen som enkäten publicerades till var ca 750 personer, 
dock har enkätlänken distribuerats vidare vänner emellan vilket gör populationen okänd. 
Andelen kvinnor/män som besvarade enkäten var 68/32 % vilket sänker generaliserbarheten 
ur ett genusperspektiv. Vi tror inte fördelningen återspeglar den verklighet vi lever i. Detta 
kan ha inneburit att trovärdigheten skulle varit högre om vi hade haft en jämnare fördelning. 
Likaså kan en jämnare könsfördelning ha påverkat den interna validiteten, då det finns en 
möjlighet att det kausaliteten påverkas av faktorn kön. Dock tror vi inte att detta är en helt 
avgörande faktor då det finns studier som påvisar att kön inte har en signifikant roll i just 
acceptans kring m-handel (Felix & Alain Yee-Long, 2013). 
 

2.4 Sekundärdata och litteratur 
 
Sekundärdata bygger på primärdata och utvecklar eller kritiserar det ursprungliga materialet 
(Bryman & Bell, 2011). Med bakgrunden att det har gjorts ett par intressanta statistiska 
undersökningar i Sverige som berör mobilhandel och betalning så har vi valt att använda oss 
av dessa källor i vår analys. Vi anser det är relevant att bekräfta eller förkasta våra 
problemområden genom att jämföra med liknande studier, detta ökar även trovärdigheten av 
studien. Materialet har uteslutande samlats in från webbsidor där undersökningarna 
publicerats, SCB och E-barometern etc.  
 
Vid insamling av teoretisk referensram har vi framförallt använt oss av litteratur i form av 
webbaserade källor och där framförallt av vetenskapliga artiklar. Både sökverktyget Summon 
och Google har använts för insamling av teori och sekundärdata. Vi har kritiskt granskat 
källorna för att få en ökad trovärdighet i vår studie. Granskning har bland annat utförts genom 
att använda vetenskapliga artiklar som är granskade av sakkunniga.  
 

2.5 Analys av empiri 
 
Analys av insamlade data skedde med mjukvaruprogrammet SPSS vilket är ett 
statistikprogram som lämpar sig väl för bearbetning av omfattande data. Programmet hade de 
funktioner som vi eftersökte såsom grafer och korstabeller. Analyseringen skedde organiserat 
och systematiskt eftersom enkäten var förkodad,  vilket gjorde att resultatet kunde 
sammanställas snabbt. Resultatet presenterades med hjälp av diagram och korstabeller som 
återspeglade de svar vi hade fått från enkätundersökningen. Våra tankar före analyseringen 
var att vi skulle fokusera på att korsa de olika frågorna med ålder och kön, just för att se om 
det råder någon signifikant skillnad. Efter att vi studerat resultatet av enkäten och korsat olika 
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frågor för att hitta samband, så valde vi medvetet att redovisa vissa resultat och utesluta andra. 
Detta för att endast visa de resultat som var av intresse för just denna studie.   
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel redogörs relevanta teorier som berör den valda studien. Valda teorier berör 
målgruppsanalys, där tyngdpunkten berör personliga, tekniska och finansiella faktorer som 
påverkar en konsuments attityder och beteenden. 
 

3.1 Konsumentbeteende kring handel online 
 
Kumra & Malik (2013) beskriver att tidigare studier kartlagt att konsumentbeteendet kring 
onlineshopping beror i grova drag på två motiv, funktionella- och icke-funktionella motiv. De 
funktionella motiven berör praktiska faktorer som till exempel pris, bekvämlighet, utbud med 
mera medan de icke-funktionella motiven är de sociala och emotionella behoven av en rolig 
shoppingupplevelse (Kumra & Malik, 2013). Bruner & Kumar (2003) har genom sin studie 
tagit fram empiriska bevis för att den uppfattade enkla användningen (funktionella motiv) 
som de mobila enheterna bidrar till, är en viktig faktor för att öka acceptansen för m-handel. 
Dock visar samma studie att de icke-funktionella motiven spelar en större roll för 
konsumenten än de funktionella. Studien visar till och med att vissa konsumenter är mer 
visuellt orienterade än andra och dessa har en större benägenhet att acceptera m-handeln 
(Brumer & Kumar, 2003). 
 
Enligt Chuang & Hu (2012) finns det ett antal faktorer som påverkar en konsuments beteende 
att handla online där en av faktorerna handlar om hemsidans trovärdighet att faktiskt leverera 
det som lovats. Eftersom kunden inte kan inspektera eller fysiskt se produkterna måste denne 
förlita sig på den information som finns tillgänglig på hemsidan. En annan faktor berör 
bemötande och servicenivå, vilket har en stark påverkan på konsumentens köpbeslut (Chuang 
& Hu, 2012). Enligt en undersökning av 100 amerikanska företags hemsidor visade det sig att 
det mest förkommande missnöjet hos konsumenter är den långa svarstiden vid e-postfrågor 
(Chuang & Hu, 2012). En snabb respons från ett företags kundtjänst ökar konsumenternas e-
nöjdhet (Chuang & Hu, 2012).  
 
Vid val av målgrupp bör ett företag, enligt Dahlén & Lange (2003), väga in målgruppens 
potentiella beteende. Detta innebär med andra ord vad företaget kan förvänta sig uppnå 
genom att rikta sig till den just valda målgruppen. Idag på marknaden finns det många olika 
konsumenter, med olika behov och beteenden (Gillian, 2011). Det är därmed viktigt att dela 
upp marknaden i mindre segment för att kunna rikta rätt erbjudande till rätt konsument.  
 

3.2 Technology Acceptanse Model - TAM 
 
TAM är en teoretisk modell som beskriver vilka faktorer som bidrar till en ökad acceptans 
och användning av ny teknologi (Kim & Ko, 2009). TAM skapades med syfte att få kunskap 
om användaracceptans för teknik (Davis, 1989).  Davis (1989) delade upp modellen i två 
stycken grupper, Perceived usefulness och Perceived ease of use, för att få information om det 
finns en grundläggande användaracceptans. Dessa två grupper använder Hosseinpour, 
Liljefjord & Persson (2010) i sin studie där de har översatt begreppen till svenska: förväntad 
användbarhet (Perceived usefulness) och förväntad användarvänlighet (Perceived ease of 
use). Kumra & Malik beskriver att tidigare forskning har konstaterat att acceptansen för mobil 
teknologi som ett alternativ till den traditionella måste förstås djupare och då är TAM ett bra 
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verktyg att använda, då det är ett accepterat ramverk som använts på många olika studier 
(2013). 
 
Användbarheten (Perceived usefullness) innebär den förväntade användbarheten som 
konsumenten har till m-handeln medan användarvänligheten (Perceived ease of use) beskriver 
Kumra & Malik (2013) bland annat som aspekter som berör utformningen. De menar att den 
uppfattade användbarheten av m-handeln hos konsumenten är fundamental för att acceptansen 
för den ska öka, eftersom kunden måste se värdet i att använda den (Kumra & Malik, 2013). 
För faktum är att mobil handel är tillgänglig närsomhelst och varsomhelst, samt att 
smartphones idag är relativt billiga att köpa. Så frågan är om konsumenten tycker att m-
handel är användbart nog för att användas (Felix and Alain Yee-Loong, 2013).  Enligt 
Forsström (2014)  bygger användarens upplevda värde på att identifiera de nyckelvärden som 
tjänsten tillför användaren. Det är viktigt att tjänsterna förmedlar dagsaktuell information som 
är relevant och intressant för användaren, samt att tjänsterna behöver också ge tillräckligt med 
information till användaren för att undvika att personen behöver hämta kompletterande 
information från något annat ställe (Forsström, 2014).  
 
Användarvänligheten däremot, beskriver Davis (1989) vara om användaren uppfattar tekniken 
vara ansträngningslös. Med andra ord om användaren tycker att tekniken är för svår att 
använda. Användarvänlighet är alltså en vital del i mobila tjänster för användare. Navigering 
och grafisk utformning av applikationer är avgörande i vissa fall. I en undersökning utförd i 
Afrika visade det sig att 85 % av respondenterna ansåg att navigeringen var avgörande för om 
de skulle använda m-handeln (Melissa, 2011). Användaren vill att informationen är personligt 
anpassad och utformad på ett enkelt och minimalistiskt sätt (Forsström, 2014). Det är också 
viktigt att tjänsterna utvecklas kontinuerligt och stödjer de ständigt utvecklande tekniska 
infrastrukturer (Forsström, 2014). Även Chuang & Hu (2012) poängterar vikten av 
användarvänlighet. De menar att en utfomningsfaktor som påverkar konsumentens syn på 
onlineköp är hemsidans grafiska uttryck (Chaung & Hu, 2012). Det kan beskrivas som den tid 
som konsumenten behöver för att hitta och köpa produkterna samt bekvämligheten att handla 
online. Det är också viktigt att hemsidan är lättnavigerad och att den har ett tilltalande uttryck 
för konsumenten att vilja handla hos just dem (Chaung & Hu, 2012). 
 

3.2.1 Personliga faktorer 
 
Vid segmentering av en marknad är det vanligast att marknaden delas upp utifrån fyra olika 
faktorer. Geografiska-, demografiska-, psykografiska- och beteendemässiga faktorer (Gillian, 
2011). Geografiska faktorer innebär den plats en person lever och vistas på (Gillian, 2011). 
De psykografiska faktorerna hänger samman med konsumentens personlighet och livsstil 
vilket är svårare att mäta på ett objektivt sätt (Fagerman & Nilsson, 2012). Den 
beteendemässiga faktorn innebär bland annat vad konsumenten har för kunskaper och 
attityder kring produkten (Beane & Ennis, 1987). Här har Kumra & Malik (2013) studerat och 
kommit fram till att det spelar en stor roll hur innovativ och framåt (Innovativness) 
användaren är i sitt användande av teknologin samt hur involverad (Involvment) användaren 
är i produkten hon ska köpa. 
 
Demografiska variablerna är uppdelningar av en befolkning i form av kön, åldersskillnader 
och födelsedatum med mera (Gillian, 2011). Detta är statistiska variabler som är relativt enkla 
att ta reda på (Fagerman & Nilsson, 2012). Kön har visat sig i olika studier av m-handel inte 
ha någon större betydelse, utan är relativt jämnt fördelat mellan kvinnor och män (Felix & 
Alain Yee-Loong, 2013). Däremot visar olika studier att ålder spelar roll. Enligt Teo (2001) 
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tenderar unga att använda internet till spel, underhållning, nedladdningar och meddelanden, 
mer än äldre. Däremot visade samma studie att ålder inte spelar lika stor roll när det kommer 
till transaktioner och köp på internet (Teo, 2001). Detta bekräftar även en studie av Felix & 
Alain Yee-Loong (2013).  
 

3.2.2 Tekniska aspekter 
 
Som tidigare konstaterats innebär m-handel möjligheten att köpa varor via en mobil enhet. M-
handeln syftar till alla transaktioner, med ett monetärt värde, som utförs genom trådlösa 
nätverk (Clarke, 2008). För att utföra ett köp via mobil handel krävs en mobil enhet som till 
exempel en smartphone eller surfplatta med internetuppkoppling. En smartphone kan 
definieras som en multifunktionell mobiltelefon som har förutsättningar för att installera 
applikationer (Unno & Xu, 2013). Den största skillnaden mellan en vanlig mobiltelefon och 
en smartphone är att applikationer kan läggas till efter inköpet av mobilen, inte bara 
telefontillverkarens appar utan även tredje-parts appar (Unno & Xu, 2013).  
 
Det finns två olika sätt för ett företag att förenkla m-handeln: Mobilanpassad hemsida eller en 
app. I en studie utförd av Compuware (2012) visade det sig att 85 % av de tillfrågade (3500 
st) föredrog att handla via en mobil app. Respondenterna var från USA, UK, Tyskland, 
Indien, Frankrike, Japan och har varit smartphone användare de senaste 6 månaderna. 
Fördelarna konsumenterna såg med att handla via mobilappar var framförallt bekvämlighet, 
snabbare, enklare att navigera samt högre användarvänlighet, samt att de förväntade sig också 
att en mobil app ska laddas snabbare än vad en mobilanpassad hemsida gör (Compuware, 
2012). Det största problemet konsumenten upplevde med mobilappen var att den hade 
kraschat vilket hade hänt för 62 % av de tillfrågade (Compuware, 2012).  
 

3.2.3 Finansiella aspekter 
 
Mobila betalningslösningar kan definieras som en transaktion av monetära resurser som utförs 
med hjälp utav en mobiltelefon (Schierz & Schilke, 2010). Möjligheten att betala för tjänster 
och produkter via mobilen har funnits tillgängliga under en längre tid men det först på senare 
år som tillväxten har tagit fart. Mobila betalningslösningar förväntas öka signifikant under de 
kommande åren (O’Reilly, Duane, Andreev, 2012). Forskare förväntar sig att den mobila 
handelns utveckling de kommande tre åren står i paritet med den elektroniska handelns 
utvecklings under de senaste 15 åren (O’Reilly et. al 2012). Mobila betalningslösningar 
involverar ofta flera olika parter som tillför värde i leveransen av betalningslösningen (Kim, 
Mirusmonov, Lee, 2010). Generellt kan betalningarna delas in i två kategorier: Betalning av 
produkter involverar kort/kredit-betalning och tjänster som PayPal. Betalning för faktura 
innebär att den monetära transaktionen sker vid ett senare tillfälle, exempel på 
fakturalösningar är Klarna (Kim et. al 2010).  
 
Chaung & Hu (2012) talar även om säkerhetsaspekten vid internethandel och att den är en av 
de faktorer som påverkar konsumentens vilja att använda m-handel. Konsumenten behöver ge 
företaget tillgång till personlig information för att genomföra en transaktion (Chaung & Hu, 
2012). Detta kan innebära en risk för konsumenten vilket kan skapa en viss osäkerhet. Det har 
visat sig att hos de webbutiker som har en policy kring hantering av personlig information 
tenderar konsumenten känns sig tryggare att handla hos (Chaung & Hu, 2012). 
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Under 2013 genomförde DIBS en undersökning om svenskar betalningsvanor via mobilen. 
Den visar att konsumenten vill betala enkelt via mobilen, det ska vara säkert och enkelt. 
Egentligen är det endast dessa två faktorer som spelar roll för konsumenten. Statistiken visar 
att faktura är populärast bland kvinnor och att kortbetalning är mer populärt bland män. Det 
visar sig också att hela 38 % avbryter sina köp som de påbörjat. Många gånger på grund utav 
att fel betalsätt saknas, det är viktigt som e-handlare idag att erbjuda många betalsätt för att 
skapa en hög konverteringsgrad av besökare (DIBS, 2013). 
 

 3.3 Sammanfattning 
 
Utifrån tidigare studier kan konstateras att personliga, tekniska och finansiella faktorer 
påverkar konsumentens beteende och acceptans kring m-handel (Kumra & Malik, 2013; Felix 
& Alain Yee-Loong, 2013). Demografiska och beteendemässiga aspekter ligger till grund för 
de personliga faktorer studien har för avseende att studera. För att studera de tekniska 
faktorerna kommer den teoretiska metoden TAM att ligga till grund. Detta då den visar på 
både användarvänlighet och använbarhet kring m-handel. Eftersom både användarvänligheten 
och användbarheten är subjektivt för varje konsument kommer denna model även innefatta de 
personliga och finansiella faktorerna. Lika så kommer de finansiella faktorerna studeras 
utifrån det faktum att studier visar att en osäkerhet finns kring transaktioner via internet finns 
hos konsumenten (Chaung & Hu, 2012). Dessa tre delar visar en samlad bild av vad som kan 
påverka användandet av m-handel. 
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4 Resultat och analys 
 
Kapitlet avhandlar den empiriska datan som samlats in. Resultatet och analysen redovisas 
utifrån de tre huvudområden studien valt att fokusera på nämligen personliga, tekniska och 
finansiella faktorer och materialet kommer analyseras utifrån de teorier som finns kring 
dessa.  
 
Resultatet av studien är baserad på den enkätundersökning som genomförts. Enkäten 
besvarades av 144 respondenter med fördelningen 68 % kvinnor och 32 % män. 
Åldersfördelningen för respondenter mellan 18-29 år var 50 %, 30-49 år ca 37 % och 
respondenter över 50 år ca 13 %. Det höga antalet i den förstnämnda ålderskategorin kan bero 
på det bekvämlighetsurval som gjorts, eftersom vi valde att sprida enkäten via våra privata 
Facebook-konton. Vi har vänner i den här åldern, vilket ger ökade chanser för just denna 
ålderskategori att delta i enkätundersökningen.  
 
Eftersom det är mobil handel som undersöks och vi valt att begränsa oss till endast 
smartphones, är en förutsättning för underlaget att respondenten har en smartphone. Det kan 
vi utifrån frågeställningen om konsumenten har en smartphone, konstatera att 99,3% har. 
Emellertid 0,7 % (1 deltagare) har besvarat att denne inte har en smartphone men efter 
granskning av deltagarens enkät kan vi konstatera att denne förmodligen missuppfattat eller 
klickat fel på denna fråga. Därmed utgår vi från att 100 % av deltagarna har en smartphone.  
 

 
(Figur 1.1)   
 
 

18/33 
 



4.1 Personliga faktorer 
 
Förutom de demografiska egenskaper som kön och ålder som redovisas ovan, finns det även 
beteendemässiga faktorer som attityd, användande och inställning, som påverkar viljan att 
handla produkter via mobilen. Ett generellt beteende som resultatet utvisade var att 
respondenterna använder sina smartphones rätt så ofta och de upplever inte att smartphonen är 
svår att hantera. Detta är en bra början på vad Kumra & Malik (2013) kallar innovativness 
eftersom de har annamat den relativt nya teknikan på ett snabbt sätt. Resultatet visar även att 
50 % instämmer delvis att de bara surfar på mobilen när de har dötid. Det kan bero på att 
smartphonen används ofta i nöjesrelaterat syfte, såsom lyssna på musik, sociala medier och 
spel (Felix & Alain Yee-Loong, 2013). På frågan om mobilen endast är ett alternativ om inte 
tillgång till dator finns, svarade majoriteten att de instämmer helt eller i hög grad. I vår öppna 
fråga om vilka fördelar respondenten ser i att handla via mobilen svarade majoriteten just 
flexibiliteten. Ett utdrag från ett antal respondenter redovisas nedan.   
 
”Mobilen är alltid på och med, du kan handla var du vill och när du vill” 
”Mobilen har jag alltid med mig” 
”Det är smidigt, telefonen har jag alltid med mig” 
”Lättillgängligt” 
 
Kopplingen visar tydligt att konsumenterna ser fördelar med mobil handel men att de föredrar 
i praktiken hellre att köpa produkter via datorn och ser mobilen mer som ett komplement. Det 
bekräftas också delvis genom frågeställningen om varför konsumenten inte handlar via 
mobilen, där 71 % instämmer helt i att de hellre använder datorn. Utifrån den teoretiska 
modellen TAM, där de två grundpelarna för ökad acceptans till ny teknik, beskrivs som 
användbarhet och användarvänlighet (Davis, 1989), kan vi utifrån dessa konstateranden se att 
den förväntade användbarheten hos respondenterna är låg. De kan tänka sig att använda m-
handeln, men inte som ett förstahandsalternativ. Den fyller endast funktionen som ett 
komplement eller kanske till och med som en sista utväg. Kumra & Malik (2013) Skriver att 
den förväntade användbarheten är fundamental för att acceptansen för m-handeln ska öka. 
Utifrån detta måste en förändring ske i konsumenternas medvetande för att de ska fullt ut 
acceptera m-handeln som ett alternativ till övrig handel. 
   

 
(Figur 1.2) 
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Vid kartläggning av användandet av smartphonen kan vi utifrån frågeställningen om hur ofta 
konsumenten använder sin smartphone se i resultatet att majoriteten, 63 % använder 
smartphonen 1-3tim per dag. Resterande fördelas följande: 21,5 % använder telefonen 4-
6tim/dag, 10 % 0-1tim/dag och 4 % fler än 6 timmar per dag. Den här frågeställningen 
kopplat till vår fråga om respondenten handlat via mobilen är intressant att korsa. Det kan 
konstateras att 72 % har handlat via mobilen vid något tillfälle och 28 % har aldrig gjort det. I 
korstabell 1.2 kan vi se att det inte finns ett samband mellan antal timmar respondenten 
spenderar vid mobilen och om denne har handlat via mobilen. Detta är ett intressant resultat 
att studera djupare, eftersom vi utifrån detta kan konstatera att enligt undersökningen så är 
inte mängden tid en avgörande faktor för huruvida respondenterna kan tänka sig att handla 
med telefonen. 
 
  Ålder Total 

18-29 30-49 50+ 

Hur ofta använder du din smartphone/dag? 

0-1tim 8,3% 11,3% 15,8% 10,4% 

1-3tim 59,7% 64,2% 73,7% 63,2% 
4-6tim 29,2% 15,1% 10,5% 21,5% 
6+tim 2,8% 9,4%  4,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

(Figur 1.3) 
 
Felix & Alain Yee-Long (2013) beskriver att flera studier visar att kön inte har en stor 
påverkan på acceptansen för m-handeln, men däremot har ålder det. Så för att vidare fördjupa 
sig i ovanstående konstaterande så har frågan om hur ofta smartphonen används brutits ner i 
ålderskategorier.  I figur 1.3 kan vi se att en majoritet i alla tre ålderskategorierna anser sig 
använda sin smartphone 1-3 timmar om dagen. I övrigt visar tabellen att den yngre 
ålderskategorin har en högre procentuell andel som använder smartphonen oftare, medan den 
äldre kategorin har en lägre. Detta stämmer överens med tidigare studier gjorda på 
smartphone användande eftersom det har visat sig att yngre använder telefonen till mer 
nöjesrelaterade användningsområden oftare än äldre (Teo, 2001).  
 
 
 Ålder Total 

18-29 30-49 50+ 

Har du någon gång handlat produkter via mobilen? 
Ja 72,2% 79,2% 52,6% 72,2% 
Nej 27,8% 20,8% 47,4% 27,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Figur 1.4) 
 
Vidare är det även intressant att bryta ner frågan om du någon gång har handlat med mobilen, 
i ålderskategorier. Figur 1.4 visar här att den ålderskategori som har högst procentandel är 30-
49 år, tätt följt av 18-29 år. Även här konstateras som i tidigare studier att yngre har en större 
benägenhet att anamma m-handeln. Dock måste det tilläggas att den äldre ålderskategorin inte 
har en låg procentsats här utan studien visar att 52,6 % av ålderskategorin 50+, har handlat 
med mobiltelefonen. Tidigare studier visar visserligen att yngre använder smartphonen längre 
tid än äldre, på nöjesrelaterade områden men det har även konstaterats att när det kommer till 
transaktioner och köp över internet så spelar ålder inte lika stor roll (Teo, 2001. Felix & Alain 
Yee-Long, 2013). Vår studie visar här att de två yngre kategorierna har en högre andel som 
har handlat via mobilen men den äldre ålderskategorin har ändå en relativt hög andel även de. 
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Med andra ord kan vi inte fullt ut säga att ålder inte spelar någon roll alls men vi kan säga att 
ålder inte är en helt avgörande faktor till användandet av m-handel.  
 

4.2 Tekniska faktorer 
 
De tekniska faktorerna innefattar hur konsumenten uppfattar användbarheten av mobil handel. 
Det berör hur konsumenten ser på designen av mobila handelsplatser och vilka förändringar 
som konsumenten anses bör genomföra för att förbättra den mobila handeln.  
 
Att handla via mobilen kan ske dels via en mobilanpassad hemsida men även genom att ladda 
ner en app och genomföra köpet därigenom. Eftersom dessa två plattformar skiljer sig ifrån 
varandra studerades vad respondenterna föredrog i denna fråga. Det kan konstateras att ca 70 
% föredrar att handla via en mobilanpassad hemsida och ca 30 % genom en app. Att de flesta 
föredrar köp via mobilanpassade hemsidor kan bero på enkelheten eftersom en app ofta kräver 
flera steg för konsumenten eftersom de först måste ladda ner appen för att kunna använda den. 
Detta resultat skiljer sig dock från den studie som genomfördes av Compuware med 3500 
respondenter världen över. Studien visade att 85 % av respondenterna föredrog en app 
framför en mobilanpassad hemsida (Compuware, 2012).   
 
Vid analysering om det råder någon skillnad mellan könen i denna fråga kan vi konstatera ett 
jämnt resultat men att kvinnor i högre utsträckning föredrar att handla via mobilanpassade 
hemsidor.  
 

 
(Figur 1.5) 
 
Vid frågan om design och utformning av mobila hemsidor kan vi konstatera ett ganska 
entydigt svar om hur viktig navigeringen på hemsidan är. 73 % instämmer helt och hållet i 
frågan. Frågan om layout och om textens betydelse visar att en majoritet instämmer i helt eller 
i hög grad. Betydelsen av färger på hemsidan konstateras att 38 % instämmer delvis och 27 % 
instämmer i hög grad medan 14 % instämmer helt och hållet. Hemsidans färger är således inte 
i avgörande betydelse för konsumenten jämfört med layouten och i synnerhet navigeringen. 
Vikten av en lättnavigerad hemsida bekräftas också via fråga 7 där 93 % instämmer helt och i 
hög grad att navigeringen av hemsidan är en viktig faktor om de skulle handla via mobilen. 
Att navigeringen är vital visar också en undersökning som utfördes i Afrika. Visserligen råder 
det andra ekonomiska, social och infrastrukturmässiga förutsättningar i den delen av världen 
men resultatet visar ändå en indikation på att navigering är viktig för användarna. 
Framgången med en lansering av en mobilanpassad hemsida består till 85 % av just 
navigeringen, enligt den undersökningen (Melissa, 2011).  
 
Den andra grundpelaren i den teoretiska modellen TAM är användarvänligheten, ease of use 
(Hosseinpour et.al). Användarvänligheten innebär de praktiska förutsättningarna som  
tekniken har för att användaren ska uppleva den som ansträngningslös (Davis, 1989). En 
lättnavigerad hemsida är ett steg till att göra upplevelsen ansträngningslös och som 
undersökningen visar så är navigeringen en oerhört viktig faktor för respondenterna. Färg, 
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layout och text är alla faktorer som tillsammans bidrar till hur användaren upplever sidan och 
navigeringen. Så även om respondenterna inte ansåg att dessa faktorer är lika viktiga så är det 
ändå som företagare viktigt att ha de i åtanke eftersom de är en del av hur navigeringen 
kommer upplevas. Chaung & Hu (2012) säger till exempel att sidan måste ha ett tilltalande 
uttryck, samt vara lättnavigerad för att konsumenten ska handla.   
          

4.3 Finansiella faktorer 
 
De finansiella faktorerna berör konsumentens inställning till betalning och deras uppfattning 
om riskerna vid finansiella transaktioner över telefonen. Vi studerar vilka betalningslösningar 
som konsumenten föredrar och hur trygga de känner sig med dessa.  Vid frågeställningen 
vilka betalningslösningar som konsumenten föredrar svarade 37,5%  betalning via 
internetbank, 24 % faktura, 30 % kortbetalning och 8,5 % annat. Under kategorin annat 
nämndes i synnerhet tjänsterna Swish och Paypal. Där kan konstateras att det är främst yngre 
18-29 som föredrar dessa betalsätt. 
 
I en rapport utfärdad av DIBS (2013) ställdes frågan hur konsumenten föredrar att betala via 
mobilen. 46 % föredrog kortbetalning följt av 25 % faktura och endast 10 % betalning via 
internetbank. I undersökningen kunde det konstateras att betalning via internet är mindre 
populärt via mobilen än datorn (DIBS, 2013). Studien motbevisar således vårt resultat när det 
gäller betalning via internetbank men bekräftar att kortbetalning är populärt.  
 
För att få en uppfattning om det är av trygghetsskäl respondenten föredrar ett visst 
betalningssätt, utfördes en korsning mellan fråga 9 och fråga 10. Korsningen visade att 
respondenterna kände sig trygga med de betalningssätt de tidigare svarat att de föredrar. Vi 
kan alltså dra slutsatsen att det är av trygghetsskäl respondenterna föredrar ett visst 
betalningssätt. Resultatet stärker även den forskning där Chuang & Hu (2012) konstaterar att 
risken konsumenten upplever vid betalning via mobiltelefonen är direkt kopplat till huruvida 
de kommer acceptera m-handeln. 
 
Om vi vidare studerar vilken betalningslösning som konsumenten föredrar ur ett kön och 
åldersperspektiv kan vi konstatera att vi får ett snarlikt resultat mellan män och kvinnor. Den 
enda signifikanta skillnaden är att fler kvinnor än män föredrar faktura som betalningslösning. 
Män föredrar i större utsträckning kortbetalning. Detta bekräftas också av DIBS rapport  
(2013) som visar att kort är mer populärt bland män (50 %) jämfört med kvinnor (41 %). 
  

 
(Figur 1.6) 
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Ur ett åldersperspektiv kan vi konstatera att personer i åldern 18-29 år föredrar i störst 
utsträckning betalning via kort och därefter betalning via internetbank. Åldersgruppen 30-49 
år föredrar främst betalning via internetbank och vidare åldersgruppen 50+ föredrar betalning 
via internetbank, tätt följt av betalning via faktura. DIBS rapport (2013) bekräftar också en 
tydlig trend att betalning via internetbank är mest populärt hos äldre.  
   
 

 
(Figur 1.7) 
 
Med bakgrund till tabellen ovan har vi studerat om det finns en korrelation kring val av 
betalningslösning i en viss åldergrupp och hur trygga de känner sig för att använda 
betalningssättet. Det konstateras att det finns en viss otrygghet för kortbetalning över hela 
ålderspannet men en skillnad finns i åldersgruppen 50+ där 52,6% instämmer delvis i att de 
känner sig trygga med kortbetalning. Otryggheten att använda kortbetalning skulle kunna ha 
att göra med oron att drabbas av kortbedrägeri. Att handla med kort innebär att lämna ifrån sig 
personlig information vilket enligt Chuang & Hu (2012) kan skapa en osäkerhet hos kunden. I 
Findahls rapport som tar upp hur oroliga olika åldersgrupper i Sverige är att drabbas av 
kortbedrägeri visar att oron är störst hos äldre 35-43 % och mindre hos unga 12-15 % 
(Findahl, 2010).  
 
Vid betalning med internetbank och faktura känner sig majoriteten i hela åldersspannet 
trygga. I synnerhet betalning via faktura där över 80 % inom alla åldersspann instämmer helt 
eller i hög grad att de känner sig trygga. Vilket inte är ett förvånande resultat eftersom 
fakturabetalning inte måste innebära en direkt betalning, eller för den delen en betalning via 
internet över huvud taget. 
 

4.4 Förändringar för ett ökat användande av mobil handel 
 
Med bakgrund till att vi kunde konstatera i vår bakgrund att det finns en stor potential för den 
mobila handeln så avslutade vi vår enkät med en öppen fråga kring vilka förbättringar som 
konsumenten skulle vilja se för att deras inköpsvaror via mobilen ska öka. Ett svar (21 %) 
som ofta dök upp var att konsumenterna önskar att fler onlinebutiker mobilanpassar sina 
hemsidor, det upplevs idag krångligt att navigera och genomföra köp på en hemsida som inte 
är optimerad efter mobilens skärm. Respondenterna konstaterar alltså här med egna ord det 
Davis (1989) kom fram till med sin teori TAM, att användarvänligheten är en grund för att 
teknologin ska accepteras.  Som tidigare nämnts är det endast 17 % av Sveriges onlinebutiker 
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som har en mobilanpassad hemsida vilket bekräftar det låga utbudet (Anni, 2013). Därmed 
behöver fler företag investera i lättnavigerade hemsidor som är anpassade efter mobilen. En 
annan respondent belyser navigeringen. Det måste bli enklare att leta efter varor på hemsidan, 
är det för krångligt så ger man upp tidigt och byter till datorn.  
 
En annan faktor som återkom bland respondenternas egna svar var enkla betalningslösningar. 
M-handel innebär att konsumenten varsomhelst och närsomhälst ska kunna handla och då 
måste betalningen kunna ske på ett enkelt sätt. Hemsidorna behöver göras tydligare, mer 
lättöverskådlig och enklare betalningsprocess utan onödiga personuppgifter som är svåra att 
knappa in på liten skärm, skriver en av respondenterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

24/33 
 



5 Slutsats 
 
Syftet med denna studie var att studera faktorer som kan ha en påverkan på 
användaracceptansen av m-handel. I detta kapitlet avhandlar vi de slutsatser vi kan dra 
utifrån de resultat vår undersökning gett.  
 
Denna studie baseras på tre faktorer, personliga, tekniska och finansiella faktorer,  som 
tidigare studerats och dementerats påverka acceptansen kring den mobila handeln. Med dessa 
tre som grund visar dock resultatet att de tre påverkar i olika utsträckning. De personliga 
faktorerna som kom fram i undersökningen bekräftar främst vad tidigare studier redan visat. 
Till exempel att kön har en relativt liten påverkan på anammandet av m-handel men att ålder i 
stället spelar en större roll. Lika så bekräftar vår undersökning att förutsättningarna för ökad 
användning av m-handeln är stor med bakgrund till att en stor del av befolkningen äger en 
smartphone, är flitiga användare av den och en relativt stor procentandel har någon gång 
utfört ett köp via den. Detta är konsumentpersonliga faktorer som utan tvekan skapar en 
praktisk förutsättning för att m-handeln ska kunna öka.  
 
De finansiella faktorerna visade sig också spela roll. Tidigare studier bekräftar att vikten av 
trygga betalningslösningar är vitala för att konsumenten ska acceptera m-handeln. Vår studie 
visade faktiskt att en stor andel av respondenterna känner sig relativt trygga med de flesta 
betalningssätt. Kortbetalning upplevde en del mer otrygg med än övriga alternativ men vad vi 
kan utläsa i resultatet så var inte osäkerheten så hög att den borde ses som ett hinder för 
acceptansen av m-handeln. Detta skulle kunna vara ett resultat av att de olika betalningssätten 
har funnits under lång tid nu via e-handeln och att konsumenten ur en betalningssynpunkt inte 
anser att steget mellan e-handel och m-handel är så stort. Utan det eventuella problemet med 
betalningen kan istället dras till de tekniska faktorerna, där respondenterna gång på gång 
konstaterar vikten av en lättnavigerad hemsida. Att konsumenten snabbt, lätt och enkelt 
förstår hur de kommer till betalningen, hur den ska genomföras och att det inte krånglar kan vi 
se spelade en större roll än betalningssättet i sig. Till exempel beskrevs det i vår öppna fråga i 
enkäten att det ska vara enkla betalningssätt och inte krångla för annars väljer de datorn i 
stället.  
 
De tekniska faktorerna visade enkätundersökningen vara de faktorer som spelade störst roll 
för respondenterna. Det visade sig både i de stängda frågorna men framför allt i de öppna 
frågorna där en majoritet av respondenterna beskrev olika tekniska faktorer. Detta skulle 
kunna bero på att de tekniska faktorerna är de som skiljer m-handeln från e-handeln allra 
mest. Det är då inte konstigt att respondenterna anser dessa faktorer vara viktigast eftersom de 
handlar om faktorer och fenomen som är relativt nya för dem.  
 
Davis (1989) teoretiska modell TAM som visar att det basala för acceptans av ny teknik är 
användbarheten och användarvänligheten bekräftas i vår studie. Användarvänligheten har 
framförallt visats spela en stor roll för respondenterna, där främst genom vikten av 
navigeringen på hemsidan spelar en avgörande roll för att de ska använda m-handel. M-
handeln ger möjlighet för konsumenten att närsomhelst och varsomhelst handla, men 
uppenbarligen är detta inte faktorer nog för att öka användandet av den. Detta måste ses som 
att konsumenterna inte ser användbarheten med m-handeln fullt ut. Flera respondenter 
poängterade att det måste vara enkelt och fritt från krångel för att de ska använda telefonen till 
handel. Det skulle alltså kunna vara så att m-handeln ännu inte är enkel nog för att 
konsumenten ska se fördelar med den och på så vis endast se den som ett komplement till e-
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handeln. Detta bekräftas delvis eftersom så få företag har mobilanpassade hemsidor, vilket 
även flera respondenter kommenterade. 
 
Den eventuellt ickebefintliga enkelheten kring m-handeln behöver inte nödvändigtvis vara 
enda orsaken till att konsumenten inte uppfattar en användbarhet. Även i fall m-handeln 
utvecklas genom enkla och krångelfria system så kvarstår faktum att detta är ett relativt nytt 
fenomen. Nyheter och förändringar skapar alltid en osäkerhet innan tid har getts till att 
undersöka och prova på. Tid, skulle alltså kunna vara en faktor som krävs för att konsumenten 
ska kunna vänja sig och testa på m-handeln, för att på så sätt undanröja de eventuella 
orosmoln som han eller hon har kring m-handelns tekniska bitar.  
 
Denna studie har studerat ett relativt nytt fenomen som till skillnad från i USA och Asien inte 
har tagit samma fart i Sverige. Det har konstaterats utifrån studiens resultat att tekniska 
aspekter som användbarhet och användarvänlighet har en påverkan på den svenska 
konsumenten. Utifrån detta kan det vara intressant att vidare studera vad detta beror på. En 
djupare studie kring m-handelns utformning av navigering och enkelhet är av betydelse för att 
skapa en eventuell ökad användning av mobil handel.  
 
I denna studie valdes att utesluta konsumenter under 18 år. Detta är en generation som har en 
annan relation till mobila enheter. En relation där vi tror att de mobila enheterna spelar en 
större roll i vardagen än datorerna. En studie som innefattar denna generation kan därför vara 
av intresse för att försöka få en bild av morgondagens konsumentbeteende kring mobil 
handel. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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