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Abstract 
 

The use of mobile payment services has increased dramatically under the last years. Where people 

with the help of a mobile phone can process payments for products, services and bills, this by 

utilizing the wireless unit and other communication technologies. It has been researched a lot about 

mobile payment services, but the research regarding the psychological aspects remains vague. In a 

rapidly growing industry such as this it is important to get an overall picture of the critical factors that 

influence the use of these payment services. Depending on how consumers perceive the service they 

will have different attitudes to it. 

 

I have chosen to examine three different attitudes, which is the satisfaction, word-of-mouth and 

intention to reuse. The survey focused on the company Swish. I have had two different congruence’s 

to check their impact in these attitudes. One self-congruence, which is about how well a consumer's 

personality matches with the service's perceived image. Self-congruence is representative of the 

psychological, which hopefully will lead to a contribution in research of mobile payment services. 

The second congruence is functional, which means how well a consumer needs regarding functional 

attributes are in line with what the service offers. These congruence’s were each receive respective 

attitude to see if there was any connection between them. I designed hypotheses regarding the 

possible connection that I wanted to confirm in my investigation. 

 

As to the information required to carry out this survey, secondary data collected in the form of earlier 

research and published documents. Primary data was collected through a quantitative method in the 

form of a questionnaire. 

 

The result that I came to was that the self- and functional-congruence had a connection between the 

three attitudes. This implies that it is important for companies to not only focus on the functional of 

service, they should place great emphasis on understanding how consumers think their personality 

matches with what the company stands for and represents. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
 

Användandet av mobila betaltjänster har ökat drastiskt under de senaste åren. Där folk med hjälp utav 

en mobiltelefon kan hantera betalningar för produkter, tjänster och räkningar, detta genom att utnyttja 

trådlösheten och andra kommunikationsteknologier. Det har forskats en hel del kring mobila 

betaltjänster, men forskningen gällande de psykologiska aspekterna är fortfarande vaga. I en snabbt 

växande bransch som denna gäller det att skaffa en helhetsbild över vilka kritiska faktorer som 

påverkar användandet av dessa betaltjänster. Beroende på hur konsumenterna upplever tjänsten 

kommer de att ha olika attityder emot den. 

 

Jag har valt att undersöka tre olika attityder, vilket är tillfredsställelse, word-of-mouth samt intention 

till återanvändning. Undersökningen inriktade sig på företaget Swish. Jag har haft två olika 

överensstämmelser för att kolla deras påverkan hos dessa attityder. Den ena är personliga-

överensstämmelser, vilket handlar om hur väl en konsuments personlighet matchar med tjänstens 

upplevda image. Det personliga representerar det psykologiska, vilket förhoppningsvis ska leda till 

ett bidrag inom forskningen hos mobila betaltjänster. Den andra överensstämmelsen är det 

funktionella, vilket innebär hur väl en konsuments behov gällande funktionella attributen ligger i 

linje med vad tjänsten erbjuder. Dessa överensstämmelser ställdes var och en emot respektive attityd 

för att se om det fanns något samband mellan dem. Jag utformade hypoteser gällande det eventuella 

samband som jag ville bekräfta genom min undersökning. 

 

Beträffande den information som krävdes för att utföra denna undersökning, har sekundärdata 

samlats in i form av tidigare forskningar och publicerade underlag. Primärdata samlades in genom en 

kvantitativ metod i form av en enkätundersökning.  

 

Resultatet som jag kom fram till var att funktionella och personliga överensstämmelser hade ett 

positivt samband mellan de tre attityderna. Detta innebär att det är viktigt för företag att inte enbart 

fokusera på det funktionella hos en tjänst, utan de ska lägga stor vikt på förstå hur konsumenterna 

anser att deras personlighet matchar med vad företaget står för och representerar. 
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Inledning 
 

Vi går emot ett alltmer kontantlöst samhälle, där kontanter bland annat anses vara besvärliga att 

använda och risken att transportera en större mängd kontanter betraktas som stor (Lorenz 2009). I 

dagens moderna samhälle där flexibiliteten har ökat gällande teknikutveckling, ger resultat i en 

kraftig ökning av mobiltelefonkonton och mobiltelefonbranschen har blomstrat (Schierz et al. 2010). 

Till följd av denna utveckling har mobila tjänster vuxit fram för att underlätta människors vardag, där 

tjänsten gällande mobila betalningslösningar framträder i synnerhet (Kim et al. 2010). Mobila 

betalningar innebär att användaren med hjälp utav en mobiltelefon kan hantera betalningar för 

produkter, tjänster och räkningar, detta genom att utnyttja trådlösheten och andra 

kommunikationsteknologier (Dahlberg et al. 2008). Swish är en av dessa mobila betaltjänster, vilket 

har vuxit markant sen dess start 2012 (Getswish 2016c). Privatpersoner och företag kan ta del av 

denna tjänst för att utföra mobila betalningar (Getswish 2016b). I ett samhälle där användningen av 

mobila betaltjänster ökar, bör man skapa förståelse kring vad som påverkar konsumenternas attityder 

till dessa tjänster. 

 

Problem 

 
Trots att användandet av mobila betaltjänster har vuxit, finns det fortfarande problem relaterade till 

mobila betalningar vilket behöver granskas innan tjänsten ska kunna användas i full utsträckning. Det 

är essentiellt att eventuella tekniska problem rörande tjänsten åtgärdas och de rättsliga föreskrifterna 

följs, emellertid är den viktigaste aspekten för företag att de ser över människornas vilja att använda 

och upprätthålla deras användande av tjänsten (Dahlberg et al. 2003). Det har forskats en del inom 

detta ämne, då det anses vara viktigt att förstå konsumenters preferenser och deras anledningar till 

varför de tillämpar tjänsten eller inte (Dahlberg et al. 2015). Detta för att i sin tur kunna designa och 

anpassa tjänsten utefter deras önskemål, vilket genererar mervärde till konsumenterna (Gilmore & 

Pine 1997). 

 

Dahlberg et al. (2015) listar i sin artikel de adoptionsfaktorer som det har forskats mest inom. Där 

upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet, tätt följt utav pålitlighet, risk samt kostnad, är 

de faktorer det forskats mest inom. Anledningen till att forskningen lagt vikt på dessa faktorer, kan 

anses bero på de slutsatser forskare tidigare har dragit, där exempelvis Kim et al. (2010) skriver i sin 

artikel att upplevd användarbarhet och upplevd användarvänlighet anses vara betydande faktorer när 
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det kommer till en konsuments val kring användandet av mobila betalningslösningar. Forskningen 

idag anser att dessa faktorer spelar en viktig roll, men det har forskats väldigt lite kring de 

psykologiska aspekterna konsumenter hanterar och utsatts för när det kommer till deras val gällande 

användning av mobila betaltjänster. Dahlberg et al. (2015) nämner att de teoretiska baserna gällande 

mobila betaltjänster, kan bli utökade genom att iaktta de psykologiska tillhörande aspekterna. Sirgy et 

al. (1991) framhävde en teori gällande hur konsumenters förväntade nöjdhet till en tjänst kunde 

beräknas, baserad på hur väl tjänsten överensstämde med deras förväntade funktioner och hur 

tjänsten överensstämde med deras personlighet, det vill säga det psykologiska. Där funktioner i detta 

sammanhang innebär hur väl de funktionella attributen hos tjänsten överensstämmer med 

konsumentens behov (Ahn et al. 2011) och de personliga handlar om hur väl tjänsten upplevda image 

överensstämmer med konsumentens personlighet (Kressmann et al. 2006). Denna teori tillämpade 

sedan Ahn et al. (2011) i deras undersökning om konsumenters val av tjänst kunde beräknas utifrån 

hur väl deras funktionella önskemål och personlighet överensstämde med respektive tjänstealternativ. 

Ahn et al. (2011) utförde ett test på konsumenter och deras val av olika destinationer att spendera 

semester på. Studien visade att val av destination hade ett samband med hur väl konsumenternas 

funktionella önskemål och personlighet överensstämde med dessa. Eftersom mobila betaltjänster blir 

alltmer aktuellt, behövs det så mycket kunskap som möjligt rörande detta ämne för att kunna möta 

konsumenternas behov och krav på bästa möjliga sätt. Då de funktionella- respektive personliga-

överensstämmelsernas påverkan har undersökts inom andra områden och visat sig ha ett samband 

mellan hur konsumenter ageras i olika situationer, anser jag att det är viktigt att även testa det på 

mobila betaltjänster. Jag har för avsikt att testa hur dessa överensstämmelser har en inverkan på 

konsumenters attityder gällande mobila betaltjänster. De attityder som undersöks blir 

konsumenternas tillfredsställelse, erfarenhetsspridning (Word-of-mouth) samt deras intentioner till att 

återanvända tjänsten. Det har forskats en hel del på de funktionella aspekterna tjänster innehar, denna 

undersökning kommer även ta hänsyn till de personliga aspekterna. Vilket anses betydande för 

forskningen inom mobila betaltjänster, då forskningen kring de psykologiska aspekterna i nuläget är 

vagt (Dahlberg et al.2015). Där de psykologiska aspekterna motsvarar en konsuments 

överensstämmelse med deras personlighet. Genom att tillföra teori rörande psykologiska aspekter, 

bör det leda till vidare forskning och utveckling inom mobila betalningstjänster. Detta då det anses 

vara användbart med en helhetsbild över vilka kritiska faktorer som påverkar användandet av mobila 

betaltjänster (Yang et al. 2012). 
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Syfte och frågeställning 

 
Då användandet av mobila betaltjänster ökar allt mer, har det resulterat i att även forskningen kring 

detta ämne blivit större. Trots den ökade forskningen gällande mobila betaltjänster, har det forskats 

väldigt lite kring de psykologiska aspekterna som konsumenter upplever hos denna tjänst. Detta leder 

till att syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken inverkan självbilds-överensstämmelserna, 

respektive de funktionella-överensstämmelserna har på attityderna hos konsumenterna som använder 

mobila betaltjänster. Där de personliga överensstämmelserna representerar det psykologiska 

aspekterna. Då tidigare forskning har visat att båda dessa överensstämmelser har haft påverkan på 

konsumenternas val av tjänst (Sirgy et al. 1991; Ahn et al. 2011), kommer det undersökas om det 

även gäller mobila betaltjänster. För att få en konsument tillfredsställd, krävs det att de båda 

överensstämmelserna uppfylls eller är det tillräckligt att en av dessa uppfylls för att de ska använda 

den mobila betaltjänsten? Detta väcker frågeställningen vilket denna uppsats ska behandla: 

 

• Hur påverkas konsumenternas attityder till mobila betaltjänster av funktionella- respektive 

personliga överensstämmelser? 

 

 

 

Begränsningar 
 

Då jag ska undersöka hur funktionella- och personliga överensstämmelser påverkar konsumenternas 

attityder till mobila betaltjänster, har jag valt att avgränsa mig till tre attityder. Dessa attityder är 

tillfredsställelse, intention till word-of-mouth samt intention till återanvändning. Då attityder kan 

förekomma i många olika former, blir det i denna uppsats begränsat till tre stycken för att få en bättre 

precision på undersökningarna. Det finns många olika sorters mobila betaltjänster, där jag i väljer att 

fokusera på en specifik tjänst och den är Swish. Då Swish i dagsläget har runt fem miljoner 

användare (Getswish 2016a), blir det inte möjligt att utföra en enkätundersökning på alla dessa 

användare då det skulle kräva alldeles för mycket tid och pengar. Då jag utför enkätundersökningen 

på personer under en julmarknad i Hudiksvall, blir undersökningen trots att den utförs på en mängd 

slumpmässiga individer, begränsad till en stad. 
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Disposition 
 

Den här uppsatsen börjar med en inledning rörande det område som kommer undersökas. Där 

problem sedan motiveras för att ge stöd och upplysa till varför undersökningen bör göras. I syfte och 

frågeställningen beskriver jag utförligt vad tanken är bakom denna studie, där även en frågeställning 

framställs. Då det fanns en del begränsningar till den här uppsatsen, nämns de i syfte och 

frågeställningar. 

 

I teoridelen förklaras innebörden av respektive begrepp som är med i denna undersökning. Där 

företaget Swish först presenteras, sedan de två olika överensstämmelserna personliga och 

funktionella. Slutligen förklaras de tre olika attityderna tillfredsställelse, word-of-mouth samt 

intention till återanvändning. 

 

I metoddelen beskrivs det tillvägagångssätt som har använts för att samla in befintlig och ny data. 

Hur tolkningen av denna insamlade data ägde rum förklaras sedan. 

 

I resultatdelen framhävs det resultat undersökningen kom fram till, vilket sedan diskuteras i 

analysdelen. 

 

Slutligen i slutsatsdelen anges de slutsatser man kan dra efter att ha utfört denna undersökning, där 

begränsningar och förslag på vidare forskning även anges. 

 

De referenser och bilagor som uppsatsen tillhandahöll finnes i slutet av uppsatsen. 
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Teori 
 

Då syftet med denna uppsats är att studera hur väl konsumenters attityder till mobila betaltjänster 

påverkas av funktionella- respektive självbilds överensstämmelser, redovisar jag i denna teoridel 

relevant teori för mitt undersökningsområde. Jag börjar med gällande funktionella- och självbilds 

överensstämmelser. Slutligen kommer teori rörande de olika attityderna, intention till word-of-mouth, 

tillfredsställelse och intention till återanvändning. Till vardera attityd utformas det hypoteser samt en 

egenutvecklad modell. 

 

 

Funktionella överensstämmelser 
 

De funktionella överensstämmelserna innebär hur väl en konsuments behov gällande funktion ligger i 

linje med de funktionella attribut tjänsten erbjuder (Ahn et al. 2011). Det handlar om de praktiska 

aspekterna vilket konsumenterna förutsätter att tjänsten har (Sirgy et al. 2005). Exempelvis att kunna 

utföra betalningar med mobilen eller att transaktionerna mellan mobila enheter är riskfria. Det kan 

även innebära hur kvalitén och enkelheten att använda tjänsten är. I tidigare forskning har det 

påvisats att upplevd användarvänlighet och upplevd användbarhet är betydelsefullt vid bedömning av 

användandet gällande mobila betaltjänster hos konsumenter (Kim et al. 2010). Dahlberg et al. (2015) 

nämner att utöver användarvänlighet och användbarhet, är konsumenternas upplevda risk gentemot 

tjänsten och kostnaden att utnyttja den är viktiga faktorer att observera. Baserat på vad tidigare 

forskningar anser vara de funktionella överensstämmelser, vilket konsumenterna prioriterar högst. 

Väljer jag att använda risk, kostnad, upplevd användarvänlighet, samt upplevd användbarhet som 

faktorer till vilket de funktionella överensstämmelserna i denna undersökning innefattar. Faktorerna 

förklaras på följande vis: 

 

Risk: Den eventuella risk vilket en mobil betaltjänst kan komma att medföra (Dahlberg et al. 2008). 

Yang et al. (2012) utförde en empirisk studie gällande ökad användning av mobila betaltjänster 

genom åren, där fann de att risk var en faktor som konsumenterna ansåg vara betydande. Där man 

kunde se en ökning i användandet av tjänsten, då konsumenterna upplevde att riskerna var låga 

(Yang et al. 2012). 

 

Kostnad: Vad eventuella kostnader för att bruka tjänsten är (Dahlberg et al. 2015). Det har i tidigare 

forskningar påvisats att konsumenter är priskänsliga och att lägre kostnader för att använda mobila 
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betaltjänster resulterade i en ökning av användandet (Yang et al. 2012). I en kritisk granskning 

gällande faktorer som påverkar konsumenternas användning av mobila betaltjänster, kunde man se att 

tjänstens kostnad var betydande i konsumenternas synvinkel (Dahlberg et al. 2015). 

 

Upplevd användarvänlighet: Hur den mobila betaltjänsten anses vara enkel, respektive svår att 

använda hos konsumenterna (Kim et al. 2010). Det har i forskningar påvisats att den upplevda 

användarvänligheten hos en mobil betaltjänst är avgörande, detta när det kommer till den faktiska 

användningen av tjänsten (Kim et al. 2010). Konsumenterna var i mån om att tjänsten ej kunde vara 

för krånglig att använda, då det fanns andra substitut vilket hanterar betalningar som är enkla att 

använda (Kim et al. 2010). 

Upplevd användbarhet: Hur konsumenterna upplever att den mobila betaltjänsten har de funktioner 

som krävs för att den ska vara användbar hos dem (Kim et al. 2010). Likt upplevd användarvänlighet, 

visade det sig att även upplevd användbarhet var en viktig faktor hos konsumenterna (Kim et al. 

2010). Där de olika funktionerna vilket mobila betaltjänster erbjuder, såsom tillgänglighet värderades 

högt (Kim et al. 2010).  

 

Dessa faktorer utgör de funktionella överensstämmelser, vilket konsumenterna värderar högst när det 

kommer till mobila betaltjänster. Kressmann et al. (2006) nämner att när det kommer till 

konsumenters val av tjänst är det inte enbart de funktionella delarna som påverkar, utan den självbild 

och personlighet som konsumenten har är också bidragande till valet av tjänst.  

 

Personliga överensstämmelser 
 

De personliga överensstämmelserna handlar om hur väl en konsuments personlighet matchar med 

tjänstens upplevda identitet (Kressmann et al. 2006). Det kan exempelvis vara att en person som 

betalar med mobilen anses vara modern eller att tjänstens identitet bland annat anses vara ärlig, 

aktuell eller pålitlig (Aaker 1997). En konsument vars personliga överensstämmelse med en tjänst är 

positiv, resulterar i att denne kommer ha en tilltalande bild till tjänsten (Sirgy et al. 1991). Det 

motiverar dem till att ta till sig information rörande tjänsten och de blir på så vis mer involverad i vad 

tjänsten erbjuder (Kressmann et al. 2006). Det har att göra med hur den individuella individen 

uppfattar att användandet av en mobil betaltjänst är, upplever den sig själv miljövänlig då utsläpp 

från sedeltryckning reduceras genom användandet av den eller att man i andras ögon kanske upplevs 

som alltför proper då man endast vill utföra betalningar genom mobila betaltjänster såsom Swish. 
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 Sirgy et al. (1997) nämner att den traditionella metoden för att mäta konsumenters personliga 

överensstämmelser till tjänster, baseras på hur väl deras personlighet överensstämmer med den 

erbjudna tjänstens identitet. De faktorer som appliceras till mätningarna anpassas utefter tjänstens 

funktioner (Sirgy et al. 1997). 

 

Alltmer organisationer och företag börjar göra det möjligt för privatpersoner att betala med Swish 

hos dem (Getswish 2016b). Detta kan leda till att konsumenter anser att dessa företag är moderna 

samt seriösa då de är uppdaterade med de senaste betalsätten och inte enbart förhåller sig till 

kontantbetalningar, det kan resultera i att de känner en personlig överensstämmelse med dessa 

företag och där av väljer att handla där. Vid tidigare undersökningar har det påvisats att både de 

funktionella- och personliga-överensstämmelserna har ett inflytande på konsumenters beteende till 

val av specifik produkt eller tjänst (Sirgy et al. 1991). Då konsumentens personlighet 

överensstämmer med tjänsten, leder det troligtvis till en positiv påverkan för utvärderingen av det 

funktionella (Sirgy et al. 1991). Det har tidigare påvisats att de personliga överensstämmelserna utgör 

en signifikant roll när det kommer till att förutspå konsumenters beteende gällande reklam, 

märkesval, märkeslojalitet och deras attityder (Ahn et al. 2011). Vilket styrker anledningen till att 

undersöka konsumenternas attityder, med hänsyn till hur väl deras personlighet och funktionella 

behov överensstämmer med tjänstens identitet och funktionalitet. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Konsument beteendemodell 
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På föregående sida (Se Figur 1.) visas modellen som tidigare använts för att se sambandet mellan hur 

personliga- och funktionella överrensstämmelser påverkar konsumenters beteende (Sirgy et al. 1991). 

Där det funktionella i jämförelse med personliga, tidigare har påvisats ha ett större inflytande när det 

kommer till att förutspå konsumenternas beteende (Sirgy et al. 1991). 

 

 

Tillfredsställelse 
 

Tillfredsställelse hos konsumenter hänvisar till deras utvärdering av tjänster, där tjänster som 

uppfyller deras förväntningar baserat på erfarenheter och resultat därmed tillfredsställer dem 

(Maxham 2001). Begreppsmässigt blir det konsumentens resultat ifrån användandet av tjänsten, där 

eventuella belöningar och kostnader jämförs med förväntade konsekvenser (Maxham 2001). 

Tillfredsställelse hos konsumenter blir oftast bedömt efter dem har använt tjänsten, då det generellt 

sett krävs erfarenhet för att dra den slutsatsen (Maxham 2001). Hallowell (1996) nämner att många 

studier har påvisat att konsumenters tillfredsställelse hos en tjänst, påverkar dem till köp intentioner 

samt ett visst efterköpsbeteende. Då konsumenter blir tillräckligt tillfredsställda med en tjänst, 

kommer de att bli lojala till det företaget (Yu & Dean 2001). Då lojala konsumenter är bra för 

företaget, är det synnerligen viktigt att kunna möta deras funktionella- och personliga-

överensstämmelser. Genom att känna till konsumenternas preferenser hos en tjänst, vet man vad 

fokus bör ligga på för att få möjlighet till att ge konsumenterna den högsta tillfredsställelsen. 

 

Chon & Olsen(1991) hävdar i sin undersökning att beroende på hur väl de funktionella attributerna 

och personliga attributerna överensstämmer med deras behov, resulterar i att konsumenterna antingen 

bli tillfredsställda eller inte. Det har även tidigare påvisats att konsumenters attityder till en viss 

tjänst, kan påverkas positivt utifrån tjänstens överensstämmelser med dess personlighet (Yim et al. 

2007). Utifrån denna teori omfattande konsumenternas tillfredsställelse och överensstämmelsernas 

påverkan har följande hypoteser skapats: 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan de personliga överensstämmelserna och tillfredsställelse 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan de funktionella överensstämmelserna och tillfredsställelse 
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Baserat på dessa två hypoteser och med inspiration ifrån modellen Sirgy et al. (1991) använde sig av, 

har jag skapat följande egenutvecklade modell för att illustrera hur undersökningen av dessa variabler 

ser ut. 

 

 

Figur 2. Hypoteserna till Tillfredsställelse 

 

Word of mouth 
 

Word-of-mouth (WOM) syftar till en mänsklig kommunikation, där konsumenter delar med sig utav 

personliga erfarenheter gällande en viss tjänst (Richins 1984). Konsumenterna som delar med sig av 

sina personliga erfarenheter är vanligtvis inte sammankopplad med företaget, vilket upplevs som mer 

tillförlitligt för de konsumenter som mottager dessa erfarenheter (Brown et al. 2007). Dessa 

erfarenheter vilket konsumenter som testat tjänsten delar med sig av, kan upplevas mer ärlig och 

genuin än det som företagen förmedlar. Detta då företag oftast har ett vinst tänk och säger det som 

krävs för att kunderna ska få en positiv uppfattning. Konsumenterna blir speciellt motiverade till att 

dela sina erfarenheter gällande tjänsten, då erfarenheterna varit positivt kopplade till den (Richins 

1983). WOM syftade tidigare till största mån på muntlig kommunikation mellan personer (Arndt 

1967), emellertid har nya kommunikationskanaler utvecklats och det har där av blivit enklare att 

sprida information mellan varandra. Där bland annat konsumenter på internet till stor del förlitar sig 

på andra konsumenters erfarenheter och sedan fattar ett beslut grundat på detta (Godes & Mayzlin 

2004). Exempelvis uttalanden via sociala medier såsom Facebook och Twitter, är vanligt 

förekommande platser för människor att dela med sig av sina erfarenheter gällande tjänster.  
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Yim et al. (2007) testade i sin undersökning hur interaktionseffekten blev då två oberoende variabler 

ställdes tillsammans emot en beroende variabel. Den ena oberoende variabel de använde var 

personliga överensstämmelser och den andra var alternativ attraktivitet, vilket kan tolkas som 

funktionella överensstämmelser jag använder. De oberoende variablerna ställdes emot attityden 

konsumentlojalitet, där det visade sig att dessa två oberoende variabler hade en positiv 

interaktionseffekt och därmed hade de en gemensam påverkan till hur konsumenternas hängivenhet 

till företaget blev. Denna gemensamma interaktionseffekt hos personliga respektive funktionella 

överensstämmelser studerade även Selnes & Sallis (2003), där de kunde se samband mellan dessa 

två. Då exempelvis de personliga överensstämmer väl med konsumenten, blir de ej samma krav på att 

de funktionella ska överensstämma i liknande grad. Ökar de personliga, kommer det funktionella ha 

en mindre betydande effekt. Intention till WOM har en betydande roll när det kommer till att ha 

inverkan på konsumenters attityder och köpbeslut (Bone 1995). Intention till WOM hos 

konsumenterna blir därför betydande för företagets identitet, då de missnöjda kan börja prata dåligt 

om företaget, vilket i sin tur påverkar de som beaktar vad denne missnöjde konsument har att säga. 

Trots att intention till WOM från början delats mellan ett fåtal konsumenter, kan dessa erfarenheter i 

slutändan ha kommit fram till många konsumenter eftersom allt fler vill sprida detta budskap (Brown 

et al. 2007). Där såväl positiva- och negativa-erfarenheter sprids genom intention till WOM, vill jag 

se om detta influeras av både personliga- och funktionella-överensstämmelser. Vid en tidigare 

undersökning vilket Sirgy et al. (1991) utförde rörande konsumenters attityder till specifika produkter 

eller tjänster, påvisades det att både de funktionella- och personliga-överensstämmelserna hade ett 

inflytande. Detta resulterar i kommande hypotes: 

 

H3a: Det finns ett positivt samband mellan de personliga överensstämmelserna och intention till 

word-of-mouth 

 

H3b: Det finns ett positivt samband mellan den gemensamma effekten hos personliga- samt 

funktionella överensstämmelser och intention till word-of-mouth 

 

 

De funktionella överensstämmelserna, det vill säga de praktiska aspekterna vilket konsumenterna 

förutsätter att tjänsten har (Sirgy et al. 2005) en på verkan på deras attityd WOM. Med denna teori i 

åtanke, har följande hypotes skapats: 
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H4: Det finns ett positivt samband mellan de funktionella överensstämmelserna och intention till 

word-of-mouth 

 

Baserat på dessa två hypoteser och med inspiration ifrån modellen Sirgy et al. (1991) använde sig av, 

har jag skapat följande egen utvecklade modell för att illustrera hur undersökningen av dessa 

variabler ser ut. 

 

 

 
Figur 3. Hypoteserna till intention till Word-of-mouth 
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Intention till återanvändning 
 

Handlar om konsumenternas vilja att återanvända en specifik tjänst. När det kommer till 

konsumenters intentioner till att återanvända tjänster, har det vid tidigare forskning påvisats att de 

bland annat influerats av kvalité, byteskostnad och varumärkespreferens (Hellier et al. 2003). Att få 

befintliga konsumenter i riktning mot upprepad användning av en tjänst, anses vara mer lönsamt än 

att locka nya (Maxham 2001). Detta medför att det blir ett viktigare övervägande hos 

marknadsförarna gällande att påverka befintliga konsumenter till att stanna kvar, än att hela tiden 

behöva hitta nya potentiella användare (Maxham 2001). Något som nämns i både Hellier et al. (2003) 

samt Maxham (2001) är att faktorerna vilket påverkar intentionen till återanvändning är många och 

det blir näst intill omöjligt att uppskatta de exakta faktorer denna återanvändning hos konsumenter 

innefattar, då det består av olika användningsområden. I denna undersökning ska undersökas hur de 

personliga- samt funktionella-överensstämmelserna har påverkan på konsumenternas intentioner till 

återanvändning. Där de faktorer som stämmer överens med de två olika överensstämmelserna 

kommer att väljas. Undersökningen Sirgy et al. (1991) utförde, påvisade att en konsuments 

personlighet gentemot tjänsten bör överensstämma för att denne ska ha en positiv inställning till att 

bruka den. Med detta sagt har jag utformat följande hypoteser: 

 

H5: Det finns ett positivt samband mellan de personliga överensstämmelserna och intention till 

återanvändning 

 

H6: Det finns ett positivt samband mellan de funktionella överensstämmelserna och intention till 

återanvändning 

 

 

Baserat på dessa två hypoteser och med inspiration ifrån modellen Sirgy et al. (1991) använde sig av, 

har jag skapat följande egen utvecklade modell för att illustrera hur undersökningen av dessa 

variabler ser ut. 
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Figur 4. Hypoteserna till Intention till återanvändning 
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Metod 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om de funktionella- och personliga-

överensstämmelserna påverkar konsumenternas attityder till mobila betaltjänster. Tillfredsställelse, 

WOM samt intention till återanvändning är de attityder som undersökts. Där jag har valt att inrikta 

undersökningen på den mobila betaltjänsten Swish, då den anses vara aktuell hos både privatpersoner 

och företag i nuläget (Getswish 2016c). Swish är en mobil betaltjänst där man kan utföra betalningar 

mellan privatpersoner och företag (Getswish 2016a). Företaget startades år 2012 genom ett samarbete 

mellan de ledande bankerna inom Sverige; Handelsbanken, Danske Bank, Länsförsäkringar, SEB, 

Nordea samt Swedbank (Getswish 2016a). Där ytterligare företag såsom Skandia och Ica Banken 

även har anslutit sig till tjänsten under de närmaste åren (Getswish 2016a). Swish gör det möjligt för 

både privatpersoner och företag att utföra betalningar mellan varandra, trots att varken kortläsare 

eller kassaapparat finns tillgängligt på plats. Pengarna som skickas mellan de två parterna, överförs 

direkt och kommer in på mottagarens konto inom några sekunder (Getswish 2016b). Denna smidiga 

betaltjänst har kommit till att bli en användbar funktion hos föreningar och organisationer, där onödig 

administration på så vis minskas och de får möjlighet att lägga tid på viktigare angelägenheter 

(Getswish 2016b). Exempelvis har Swish blivit populärt bland julmarknader, där det anses vara 

betydligt smidigare att utföra betalningar via en mobil än att behöva tänka på att ha den växel som 

krävs vid kontantbetalning. Denna betaltjänst utför betalningar på ett säkert samt snabbt sätt och 

användningen utav den har ökat åtskilligt de senaste åren, där antalet registrerade användare i nuläget 

uppgår till dryga 4,9 miljoner (Getswish 2016c). Då mängden användare är många och konstant ökar, 

blir det även ett viktigt ämne att undersöka för att på så vis förstå konsumenternas attityder till 

tjänsten. Uppsatsen kommer där av fokusera på företaget Swish för att skapa större förståelse kring 

vad som påverkar konsumenters attityder emot denna mobila betaltjänst. 

 

 

Beträffande den information som krävdes för att utföra denna undersökning, har sekundärdata 

samlats in i form av tidigare forskningar och publicerade underlag. Primärdata samlades in genom en 

kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. En anledning till att använda kvantitativ metod 

beror på att uppsatsen inkluderar hypoteser rörande de olika överensstämmelsernas eventuella 

påverkan till attityderna. När det kommer till hypotesprövningar är den kvantitativa metoden mest 

lämplig, då den samlar in data för att sedan genom tolkning av den instämma med eller förkasta de 

angivna hypoteserna (Bryman & Bell 2013). Anledningen till att använda kvantitativ metod styrktes 

ytterligare av att tidigare forskningar rörande konsumenters överensstämmelser till tjänster, 
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tillämpade även där denna metod (Sirgy et.al 1991; Kressmann et.al 2006; Ahn et.al 2011). 

Kvantitativ forskningsmetod anses vara en strategi vilket samlar in och tolkar en större mängd data, 

för att utge en objektiv verklighet (Bryman & Bell 2013). En enkätundersökning tillämpas för att 

samla in de kvantitativa data som respondenterna bidragit med (Saunders et.al 2009).  

 

De hypoteser jag utformat till varje attityd, baserades på vad tidigare forskning kommit fram till samt 

egna spekulationer kring hur faktorerna med sannolikhet bör påverka konsumenterna. När det 

kommer till de flesta framsteg inom vetenskaplig förståelse, handlar det om ett spekulerande och 

testande av vad som är den faktiska anledningen till hur konsumenter agerar (Bell & Waters 2016). 

Där av kan man ej enbart knyta hypoteser till vad tidigare forskning kommit fram till, utan man bör 

testa nya möjliga anledningar för att förstå konsumenternas beteende. Såsom jag gör i denna uppsats 

och testar de psykologiska aspekternas påverkan. 

 

Underlaget till enkätundersökningen utformades av de hypoteser jag framställde, samt från min 

utvecklade version av modellen Sirgy et.al (1991) tillämpade i deras analyser. Detta underlag ställdes 

samman åt frågorna och påståendena vilket enkäten bestod av (Se Bilaga 1). Frågorna designades 

utefter en Likertskala, där dess syfte är att mäta hur väl respondenterna håller med om de olika 

påståenden som de tillhandahålls (Bell 2016). Där de kommer att få välja mellan sju svarsalternativ, 

där de klassificeras från skala 1 till 7. Där 1 motsvarar ”Instämmer inte alls” och 7 motsvarar 

”Instämmer helt”. Storleken på urvalet brukar utgöra en kompromiss mellan tid och pengar som 

undersökningen innefattar (Bryman & Bell 2013). Då det ej fanns kapital att använda till 

enkätundersökningen och tiden som jag hade i mitt förfogande gällande enkätundersökning var 

marginell, valde jag att mängden respondenter fick bestå av 120. Något man bör ta hänsyn till vid 

enkätundersökning är att alla respondenter som tillhandahåller frågeformuläret sällan svarar, utan det 

blir nästan alltid ett bortfall (Bell & Waters 2016). Trots att man är förberedd på att 

enkätundersökningen med största sannolikhet kommer att ha bortfall och lägger till några ytterligare 

respondenter för att täcka upp dessa, så kan de respondenter som tillhör bortfallet skilja sig från de 

övriga. Bell & Waters (2016) menar att ett bortfall innebär problem, då de som svarar på 

undersökningen gentemot de som ej gör det, skulle med stor sannolikhet svara på olika sätt.  

 

De respondenter jag har valt till enkätundersökningen består av ett slumpmässigt urval, då jag 

kommer att dela ut dessa enkäter till personer på en julmarknad. Där julmarknaden jag kommer vistas 

inom är belägen i staden Hudiksvall. Anledningen till att jag väljer att dela ut enkäterna på detta sätt 

är för att undersökningen ska utföras på en så varierad grupp som möjligt, samt att julmarknaden har 
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alltmer börjat använda sig av mobila betaltjänster för att hantera betalningar vilket gör det ännu mer 

intressant att undersöka dessa konsumenters åsikter rörande denna betaltjänst. De tillfrågade 

respondenternas ålder, kön samt yrke kommer förhoppningsvis att variera till stor del. Vilket bör leda 

till att den större delen av de olika konsumenttyperna motsvaras i undersökningen. Innan enkäterna 

skickas ut till respondenterna, har jag valt ut ett par försökspersoner som ska genomföra 

enkätundersökningen och ge mig återkoppling kring hur de upplevda att den var. Det anses vara 

viktigt att testa enkäterna innan de skickas ut, där testpersonerna kan ge återkoppling kring hur lång 

tid undersökningen tog för dem att utföra eller om instruktionerna upplevdes begripliga (Bell & 

Waters 2016). 

 

Av de 120 enkäter som jag delade ut, var det 105 som var fullständigt ifyllda. De resterande 15 

enkäter hade ej blivit korrekt ifyllda, där det antingen saknades svar på samtliga ställda frågor eller 

hade det svarats flera gånger på en fråga. Bortfallskvoten blev där av 12,5%. 

 

De 105 enkäternas data lades sedan in i statistikprogrammet SPSS, där denna insamlade data 

tolkades. Detta för att besvara de skapade hypoteserna kring hur väl det personliga- samt 

funktionella-överensstämmelserna påverkar de olika attityderna. Jag delade in dem i oberoende 

respektive beroende variabler. Det beroende variablerna var tillfredsställelse, WOM och intention till 

återanvändning, där dessa skulle undersökas om de var för sig kunde förklaras av personliga-

överensstämmelser och funktionella-överensstämmelser. I enkätundersökningen var det tre frågor 

vilket representerade de personliga-överensstämmelserna och fyra frågor vilket motsvarade de 

funktionella-överensstämmelserna, där av blev dessa sju de oberoende variablerna som skulle testas 

emot de olika beroende variablerna. Jag utförde en principalkomponentanalys till de olika oberoende 

variablerna vilket skulle motsvara de personliga överensstämmelserna och sedan utfördes samma 

analys för de oberoende variablerna vilket skulle motsvara de funktionella överensstämmelserna. 

Denna analys utfördes för att ta reda på om de fanns likheter eller olikheter mellan de olika 

variablerna, där det huvudsakliga syftet är att urskilja intresseväckande mönster i data. Där vissa 

oberoende variabler ibland kan visa sig vara irrelevant till undersökningen och ej anses kunna bidra 

till förklaringen av beroende variablerna ifrån första början. Vid denna typ av analys kollar man först 

efter den signifikansnivå som förekommer mellan variablerna. Sedan granskas resultatet i Kaiser-

Meyer Olkin testet, där värden från 0 till 0,49 tyder på att data ej passar för analys och värden mellan 

0,49 och 1 tyder på att data passar för analys. När detta test genomfördes på de oberoende variablerna 

tillhörande personliga överensstämmelserna, visade det att alla de tre variablerna var signifikanta och 

Kaiser-Meyer Olkin testet hade ett värde på 0,770. Detta resulterade i att samtliga tre oberoende 
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variabler skulle användas till testet, där jag beräknade ett medelvärde av dessa. När detta test 

genomfördes på de oberoende variablerna tillhörande funktionella överensstämmelserna, visade det 

att endast Funk1 och Funk2 var signifikanta och Kaiser-Meyer Olkin testet hade ett värde på 0,534. 

Jag valde därför att ta bort de resterande oberoende variabler vilket var Funk3 och Funk4. Jag 

beräknade sedan medelvärdet för Funk1 och Funk2.  

 

I SPPS utfördes en linjär regressionsanalys för att testa om beroende variablerna kunde förklaras av 

de oberoende variablerna. Där man med en 95%-ig säkerhet kan påstå att det antingen finns ett 

samband mellan dessa variabler eller ej. För att testa om de personliga- och funktionella-

överensstämmelserna kunde förklara respektive attityd, utfördes tre olika linjära regressionsanalyser. 
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Resultat 
 
I resultatkapitlet presenteras den deskriptiva statistik som undersökningen genererat. Där jag först 

presenterar personliga- och funktionella överensstämmelsernas påverkan hos tillfredsställelse, sedan 

intention till word-of-mouth och slutligen intention till återanvändning. De olika hypoteser som 

framställdes kontrolleras sedan för att avgöra om de är sanna eller skall förkastas. 

 

Nedan är de utförda regressionsanalyserna vilket har gjorts med ett konfidensintervall på 95 %. Detta 

innebär att om signifikansnivån på de enskilda testen understiger 0,05, så kan man med en 95 % 

säkerhet säga att det finns ett samband mellan de beroende och oberoende variablerna. I tabellerna 

framgår även betavärde, vilket är en standardiserad regressionskoefficient. Genom detta betavärde 

kan man avläsa med vilken procentuellandel som en variation i beroende variablerna, påverkar den 

oberoende variabeln. Ett värde på noll, tyder på att det ej finns någon korrelation. De personliga 

överensstämmelserna är ett medelvärde som har skapats ifrån variablerna Pers1, Pers2 samt Pers3, 

vilket var data insamlat ifrån enkätundersökningen. De funktionella överensstämmelserna är ett 

medelvärde av variablerna Funk1 och Funk2, vilket var data insamlat ifrån enkätundersökningen.  

Jag hade framställt totalt sex hypoteser gällande sambandet hos de olika attityderna och 

överensstämmelserna. Det visade sig att ett positivt samband fanns mellan personliga-

överensstämmelser och samtliga attityder. Hos de funktionella-överensstämmelserna och de olika 

attityderna, fanns det även där ett positivt samband mellan alla attityderna. 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,603 ,831  3,131 ,002 

Funktionell

a 
,461 ,126 ,336 3,666 ,000 

Personliga ,108 ,048 ,206 2,250 ,027 

a. Dependent Variable: Tillf 
 

Tabell 1. Funktionella- och personliga-överensstämmelsernas påverkan hos tillfredsställelse 

 

 

I tabell 1 ovan har det utförts en linjär regressionsanalys för att se det eventuella sambandet mellan de 

funktionella- och personliga-överensstämmelserna till attityden tillfredsställelse. Man kan se i tabell 

1 att signifikansnivån är 0,000 hos den funktionella-överensstämmelsen och 0,027 hos den 

personliga-överensstämmelsen. Därmed understiger de båda signifikansgränsen som är 0,05. Vilket 

resulterar i att jag med 95 % säkerhet vågar påstå att det finns ett samband mellan tillfredsställelse 

och personliga- respektive funktionella-överensstämmelser. Betavärdet för de två 

överensstämmelserna är positiva, vilket visar att en positiv korrelation förkommer mellan dessa. Den 

första hypotesen som var: H1: Det finns ett positivt samband mellan de personliga 

överensstämmelserna och tillfredsställelse, skall ej förkastas då det finns ett positivt samband mellan 

dessa. Den andra hypotesen som var: H2: Det finns ett positivt samband mellan de funktionella 

överensstämmelserna och tillfredsställelse, skall ej förkastas då det finns ett positivt samband mellan 

dessa. 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -9,241 2,558  -3,612 ,000 

Funktionella 2,176 ,399 1,007 5,457 ,000 

Personliga 2,366 ,619 2,859 3,825 ,000 

FunktionellaPers

onliga 
-,317 ,097 -2,476 -3,279 ,001 

a. Dependent Variable: WOM 
 

Tabell 2. Funktionella- och personliga-överensstämmelsernas påverkan hos intention till word-of-

mouth 

 

 

I tabell 2 ovan har det utförts en linjär regressionsanalys för att se det eventuella sambandet mellan de 

funktionella- och personliga-överensstämmelserna till attityden tillfredsställelse. Man kan se i tabell 

2 att signifikansnivån är 0,000 hos den funktionella-överensstämmelsen och 0,000 hos den 

personliga-överensstämmelsen. Därmed understiger de båda signifikansgränsen som är 0,05. Vilket 

resulterar i att jag med 95 % säkerhet vågar påstå att det finns ett samband mellan intention till word-

of-mouth och personliga- respektive funktionella-överensstämmelser. Betavärdet för de två 

överensstämmelserna är positiva, vilket visar att en positiv korrelation förkommer mellan dessa. Det 

utfördes även ett test gällande funktionella- och personliga överensstämmelsernas interaktionseffekt 

hos intention till word-of-mouth, där signifikansnivån blev 0,001. Betavärdet hos den interaktionen 

blev -2,476. Hypotesen som var: H3a: Det finns ett positivt samband mellan de personliga 

överensstämmelserna och intention till word-of-mouth, skall ej förkastas då det finns ett positivt 

samband mellan dessa. Hypotesen vilket mätte den gemensamma effekt hos de två 

överensstämmelserna var H3b: Det finns ett positivt samband mellan den gemensamma effekten hos 

personliga- samt funktionella överensstämmelser och intention till word-of-mouth, då det visade sig 

vara ett positivt samband skall hypotesen ej förkastas. Den fjärde hypotesen som var: H4: Det finns 

ett positivt samband mellan de funktionella överensstämmelserna och intention till word-of-mouth, 

skall ej förkastas då det finns ett positivt samband mellan dessa. 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3,441 2,290  -1,503 ,136 

Funktionell

a 
,874 ,346 ,221 2,526 ,013 

Personliga ,658 ,132 ,434 4,969 ,000 

a. Dependent Variable: Intent 

 

Tabell 3. Funktionella- och personliga-överensstämmelsernas påverkan hos intention till 

återanvändning 

 

 

I tabell 3 ovan har det utförts en linjär regressionsanalys för att se det eventuella sambandet mellan de 

funktionella- och personliga överensstämmelser till attityden tillfredsställelse. Man kan se i tabell 3 

att signifikansnivån är 0,013 hos den funktionella-överensstämmelsen och 0,000 hos den personliga-

överensstämmelsen. Därmed understiger de båda signifikansgränsen som är 0,05. Vilket resulterar i 

att jag med 95 % säkerhet vågar påstå att det finns ett samband mellan intention till återanvändning 

och personliga- respektive funktionella-överensstämmelser. Betavärdet för de två 

överensstämmelserna är positiva, vilket visar att en positiv korrelation förkommer mellan dessa. Den 

femte hypotesen som var: H5: Det finns ett positivt samband mellan de personliga 

överensstämmelserna och intention till återanvändning, skall ej förkastas då det finns ett positivt 

samband mellan dessa. Den sjätte hypotesen som var: H6: Det finns ett positivt samband mellan de 

funktionella överensstämmelserna och intention till återanvändning, skall ej förkastas då det finns ett 

positivt samband mellan dessa. 
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Grand Mean 

Dependent 

Variable Mean 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tillf 5,883a ,078 5,727 6,040 

WOM 5,860a ,107 5,646 6,075 

Intent 4,451a ,198 4,053 4,849 

a. Based on modified population marginal mean. 

 

Tabell 4. Medelvärde hos de olika attityderna 

 

I tabell 4 ovan ser man de medelvärden vilket de tre olika attityderna hade. Konsumenterna som 

deltog I enkätundersökningen fick besvara de olika frågorna genom att på en sju-gradig skala ange 

hur väl påståendet överensstämde. Där 1 motsvarade instämmer inte alls och 7 var instämmer helt. 

Man ser att konsumenternas tillfredsställelse hos tjänsten har ett medelvärde på 5,883 av 7 möjliga 

vilket tyder på en hög tillfredsställelse. När de olika konsumenterna fick frågan om de skulle sprida 

vidare information till andra personer, vart medelvärdet 5,860 av 7 möjliga vilket även där tyder på 

en generellt sett positiv inställning till Swish som betaltjänst. Konsumenternas intention till att 

fortsätta använda Swish I framtiden hade ett medelvärde på 4,541 av 7 möjliga. Vilket kan tolkas 

som att de flesta som en gång använt tjänsten, kommer fortsätta använda den även i kommande köp 

sammanhang. 
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Analys 
 

Den övergripande frågeställningen till denna uppsats var att se hur konsumenternas attityder till 

mobila betaltjänster ifrån funktionella- respektive personliga överensstämmelser påverkas. Där dessa 

två överensstämmelser först beräknades emot attityden tillfredställelse och det visade sig att de båda 

var signifikanta. Dessa överensstämmelser samband beräknades sedan till attityden intention till 

word-of-mouth, där det återigen visade sig att de båda var signifikanta. Slutligen beräknades 

sambandet mellan överensstämmelserna och attityden intention till återanvändning. Även denna gång 

var de båda överensstämmelserna signifikanta och visade att ett samband förekom. Där det i tidigare 

forskningar visat att båda dessa överensstämmelser har haft påverkan på val av tjänst (Sirgy et al. 

1991; Ahn et al. 2011), styrktes detta även i denna uppsats då sex av totalt sex undersökningar visade 

att överensstämmelserna hade ett samband med hur konsumenternas attityder var. Det innebär att när 

konsumenters personliga och funktionella krav överensstämmer med vad de förväntar sig av den 

mobila betaltjänsten Swish, resulterar i att samtliga tre attityder i denna undersökning påverkas 

positivt. En nöjd konsument tenderar att bli tillfredsställd, därefter sprider sina goda erfarenheter 

samt att den sedan visar en intention till att återanvända Swish. 

 

 Detta bevisar att konsumenter inte endast fokuserar på det funktionella hos den mobila betaltjänsten 

Swish, utan de personliga aspekterna har även en stor inverkan på deras slutgiltiga attityd emot 

tjänsten. Ahn et al. (2011) hade i deras undersökning kommit fram till att de personliga 

överensstämmelserna hade en avgörande roll när det kom till att förutspå konsumenters beteende 

gällande attityder, vilket även bekräftas i min undersökning. Konsumenterna tenderar att lägga en 

stor vikt hur deras personlighet överensstämmer med företagets identitet. Där de flesta anser att 

tillämpningen av Swish när det kommer till att utföra betalningar, reflekterar dem själva och att de 

tycker att det till största mån är konsumenter likt dem själva som tillämpar den mobila betaltjänsten 

Swish.  

 

Vid testet av funktionella- och personliga överensstämmelsernas interaktionseffekt hos intention till 

word-of-mouth, visade det sig att dessa två överensstämmelser tillsammans hade ett positivt samband 

till hur konsumenternas intention till att sprida sina erfarenheter till Swish blev. Betavärdet i testet 

var negativt (-2,476). Det innebär att om en konsuments personlighet överensstämmer väl med 

företagets identitet, blir det inte av lika stor vikt hos denne att även det funktionella överensstämmer 

till fullo. De funktionella överensstämmelserna kommer där av att ha mindre betydelse. 
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Där tidigare forskning kring de psykologiska aspekterna och mobila betaltjänster varit vaga 

(Dahlberg et al. 2015), kan man med hjälp av denna undersökning se att konsumenternas attityder till 

dessa tjänster påverkas till stor del av de psykologiska aspekterna. Detta bidrar då till att skapa en 

helhetsbild över vilka kritiska faktorer som påverkar användandet av mobila betaltjänster, vilket 

Yang et al. (2012) hävdar är användbart. Det är viktigt att de företag som utvecklar mobila 

betaltjänster tar hänsyn till konsumentens personliga preferenser. Hur väl deras personlighet matchar 

med tjänstens upplevda identitet, visade sig vara avgörande till hur deras inställning kom att vara. Då 

en konsuments personlighet överensstämmer med ett företags identitet, resulterar det i att dennes 

attityd blir positiv emot den mobila betaltjänsten Swish. Det blir av stor vikt för Swish att fortsätta 

försöka identifieras som ett seriöst och stabilt företag hos konsumenterna. Då konsumenterna 

värderas sin personlighets överensstämmelse till företagets identitet högt, krävs det att Swish inte 

utsätts för några större skandaler. Exempelvis om Swish råkade ut för någon stor skandal, skulle 

troligtvis dess funktioner såsom att utföra betalningar fortfarande fungera, trots det skulle 

konsumenterna börjat överväga sin personlighetsöverensstämmelse gentemot företaget och troligtvis 

valt en annan mobil betaltjänst. Det ställs därför väldigt höga krav på Swish, då det finns många 

andra betalningslösningar missnöjda konsumenter kan använda som supplement. 

 

Konsumenternas attityder till Swish var i genomsnitt väldigt positivt. Där de oftast ville sprida sina 

goda erfarenheter gällande tjänsten till vänner. De tyckte att tjänsten levererade vad den lovade när 

det kom till att utföra betalningar, vilket även där resulterade i att de ville återanvända den. Något 

som var intressant hos undersökningen blev att se hur svaren blev bland de olika åldrarna, där mitt 

grundantagande var att den yngre generationen skulle vara avsevärt mer positiv till användandet och 

de attityder som undersöktes, dock var det inte så i detta fall utan de äldre var även dem väldigt 

positiva till denna tjänst. Många ansåg att ha implementeringen av denna mobila betaltjänst till 

julmarknader, resulterade i att handeln ökade hos de olika försäljarna. 

 

Med ett högst möjliga värde på sju, fick de tre olika attityderna höga medelvärden. Där 

konsumenternas medelvärden hos tillfredsställelse var 5,883, intention till word-of-mouth var 5,860 

och deras intention till att återanvända den mobila betaltjänsten Swish var 4,541. Även om dessa 

medelvärden är höga, går det att få dem högre. Drömscenariot för Swish hade varit att erhålla 

medelvärdet sju till dessa samtliga attityder, då konsumenternas attityder i sådana fall skulle varit 

oerhört positivt. De kunder med positiv inställning till Swish blir lönsamma för då de pratar gott om 

tjänsten och påverkar omgivningen på ett tilltalande vis. Även om det är väldigt svårt att få 

attitydernas medelvärde att bli sju, så ska det strävas efter att få konsumenternas funktionella- och 
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personliga överensstämmelser till den mobila betaltjänsten Swish att korrespondera till det högsta 

möjliga. Swish kan vara nöjd att medelvärdena hos attityderna är höga för stunden, men de ska ej slå 

sig till ro utan ständigt leta efter förbättrande åtgärder för att höja detta medelvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Slutsatser 
 

Syftet med denna undersökning var att se om konsumenters attityder till den mobila betaltjänsten 

Swish, påverkades av personliga- och funktionella-överensstämmelser. Genom att analysera de 105 

enkäter vilket respondenterna besvarat, kunde man se olika samband kring attityderna. De 

funktionella-överensstämmelserna kunde förklara tillfredsställelse, intention till word-of-mouth samt 

intention till återanvändning. Konsumenter anser att användarvänligheten och användarfunktionen 

hos den mobila betaltjänsten Swish är av stor betydelse vid hur positiv deras attityd emot tjänsten 

blir. Där det även visade sig att de personliga-överensstämmelserna vara signifikanta i alla tre testen, 

vilket påvisar att det finns ett samband till hur konsumenternas attityder är beroende på hur väl deras 

personlighet återspeglas i tjänsten. Dahlberg et al. (2015) nämner att forskning kring de psykologiska 

aspekterna behövs för att utöka de teoretiska baserna gällande mobila betaltjänster. De resultat som 

denna undersökning kommit fram till blir där av ett viktigt bidrag till forskningen inom mobila 

betaltjänster, då man kunde se att det hade en betydande roll hur väl konsumenternas personlighet 

överensstämde med tjänsten som de brukar. Detta innebär att det är viktigt för företag att inte enbart 

fokusera på de tekniska finesserna som en tjänst ska erbjuda, utan även tänka på tjänsten som helhet. 

Vad står företaget för? Vad sänder de för budskap till konsumenter? I ett företag som Swish där de 

har drygt 4,9 miljoner användare (Getswish 2016c), blir det ett stort ansvar att tillfredsställa alla 

dessa och man behöver veta vad som krävs för att göra det på bästa vis. 

 

Denna undersökning analyserade 105 respondenters olika svar, vilket skulle motsvara hela 

populationen. Då det var 4,9 miljoner användare av den mobila betaltjänsten Swish vid tidpunkten 

för undersökningen, blev det omöjligt att låta alla dessa vara med och besvara frågor. Detta blir en 

begränsning till denna uppsats, då man ej får höra allas åsikter utan snarare generera fram vad hela 

populationen troligtvis hade svarat. En annan begränsning var det faktum att enkäterna delades ut 

under en julmarknad i staden Hudiksvall, då det hade varit intressant att se hur enkäternas svar hade 

blivit om de hade delats ut på flera olika julmarknader i landet. Undersökningen begränsades till ett 

företag då jag valde att fokusera på Swish. 
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Då jag valde att fokusera undersökningen på Swish, skulle man i framtida forskning kunna undersöka 

de personliga- och funktionella överensstämmelsernas attitydpåverkan hos andra mobila betaltjänster. 

Som exempelvis Paypal eller Trustly. Jag valde att undersöka tre olika attityder, vilket var 

tillfredsställelse, intention till word-of-mouth samt intention till återanvändning, det hade varit 

intressant om man utförde liknande test fast med andra attityder, för att undersöka om det fortfarande 

ger samma resultat hos överensstämmelsernas påverkan. En liknande undersökning på en annan plats 

hade varit intressant, där det exempelvis skulle kunna genomföras en enkätundersökning hos en 

grupp äldre konsumenter. Detta då det i min undersökning visade sig att den mobila betaltjänsten 

Swish var populär bland de äldre, vilket skulle vara intressant att se om detta bara var en slump eller 

ej. 
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Figurförteckning 

 
Figur 1: Konsument beteendemodell. Hämtad från: 

 

Sirgy, M. J., Johar, J. S., Samli, A. C. & Claiborne, C. B. (1991). Self-congruity versus functional  

congruity: Predictors of consumer behavior. Journal of the Academy of Marketing 

Science, 19(4), 363-375. 

 

Figur 2: Hypoteserna till Tillfredsställelse. (Egen framställning) 

 

Figur 3: Hypoteserna till intention till Word-of-mouth. (Egen framställning) 

 

Figur 4: Hypoteserna till Intention till återanvändning. (Egen framställning) 

 

Tabellförteckning 

 
Tabell 1: Funktionella- och personliga-överensstämmelsernas påverkan hos tillfredsställelse  

(Framställd i SPSS) 

 
Tabell 2: Funktionella- och personliga-överensstämmelsernas påverkan hos intention till  

Word-of-mouth (Framställd i SPSS) 

 
Tabell 3: Funktionella- och personliga-överensstämmelsernas påverkan hos intention till  

Återanvändning (Framställd i SPSS) 

 
Tabell 4: Medelvärde hos de olika attityderna (Framställd i SPSS) 
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Bilagor 
  

Bilaga 1 – Enkät 

Attityder till den mobila betaltjänsten Swish 
 

Denna enkätundersökning är en del av ett forskningsprojekt riktad till konsumenter som använder 

den mobila betaltjänsten Swish. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad som påverkar 

konsumenternas attityder till tjänsten. Enkäten tar ungefär 4 minuter att besvara. Där det påstående 

man anser överensstämmer med en kryssas i. 

 

1. Kön:  □ Kvinna  □ Man 

 

 

2. Ålder: …………. 

 

 

3. Ta en stund till att tänka på Swish som betaltjänst. Fundera på hur den typiska personen 

som använder tjänsten är. Exempelvis trendig, ung, bekväm m.m. När du har gjort det, ange 

hur väl de följande påståendena överensstämmer med dig: 

 

• Att utföra betalningar genom att tillämpa Swish, överensstämmer med hur jag ser mig själv 

 

Instämmer inte alls □   □   □   □   □   □   □  Instämmer helt 

                          1       2      3      4      5      6      7 

 

• Att utföra betalningar genom att tillämpa Swish, reflekterar den jag är 

 

Instämmer inte alls □   □   □   □   □   □   □  Instämmer helt 

                          1       2      3      4      5      6      7 

 

• Människor som liknar mig, utför betalningar genom att tillämpa Swish 
 

Instämmer inte alls □   □   □   □   □   □   □  Instämmer helt 

                          1       2      3      4      5      6      7 

 

 

 

4. Ange hur väl de följande påståendena överensstämmer med din syn på Swish 

 

• Jag anser att Swish är användarvänlig 

 

Instämmer inte alls □   □   □   □   □   □   □  Instämmer helt 

                          1       2      3      4      5      6      7 
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• Jag anser att Swish är en användbar tjänst 

 

Instämmer inte alls □   □   □   □   □   □   □  Instämmer helt 

                          1       2      3      4      5      6      7 

 

 

• Jag anser att risken för bedrägerier med Swish är låg 

 

Instämmer inte alls □   □   □   □   □   □   □  Instämmer helt 

                          1       2      3      4      5      6      7 

 

• Den låga kostnaden för att använda Swish anser jag vara betydande 

 

Instämmer inte alls □   □   □   □   □   □   □  Instämmer helt 

                          1       2      3      4      5      6      7 

 

 

 

5. Jag är tillfredsställd med Swish som betaltjänst 

 

 Instämmer inte alls □   □   □   □   □   □   □  Instämmer helt 

                           1       2      3      4      5      6      7 

 

 

 

6. Jag kommer att utföra betalningar med Swish i framtiden 

 

Instämmer inte alls □   □   □   □   □   □   □  Instämmer helt 

                           1       2      3      4      5      6      7 

 

 

 

7. Jag kommer att sprida positiva erfarenheter gällande Swish till andra människor 
 

Instämmer inte alls □   □   □   □   □   □   □  Instämmer helt 

                          1       2      3      4      5      6      7 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


