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Sammanfattning 

År 2017 använde 73% av den svenska befolkningen mobilt BankID för att identifiera sig på internet och det 

är något som ökar markant varje år (Svenskarna och internet, 2017). Med hjälp av det mobila BankID’et 

kan vi idag använda oss av exempelvis Swish, vilket har underlättat många personers vardag genom att göra 

banktransaktioner snabbare och enklare.  

 

Syftet med undersökningen är att få en större inblick i de positiva och negativa aspekter som finns i 

samband med användandet av den tekniska lösningen mobilt BankID. De tre forskningsfrågor som 

undersöks är “Hur ser olika åldersgrupper på användandet av mobilt BankID?”, “Hur ser män i jämförelse 

med kvinnor på användandet av mobilt BankID?” och “Hur ser olika personer på hur deras respektive bank 

förmedlar information om mobilt BankID?”. Metoden som används är en kombination av en kvantitativ 

metod och en kvalitativ metod. Resultatet av undersökningen presenteras med hjälp av diagram och text. 

Slutsatsen på den första forskningsfrågan är att det finns störst skillnader mellan åldersgrupperna kring vilka 

domäner som mobilt BankID bör få användas i, där de yngre var mer öppna för flera områden till skillnad 

från de äldre. Slutsatsen på den andra forskningsfrågan var att det inte gick att identifiera några större 

skillnader mellan män och kvinnor. Slutsatsen på den tredje och sista forskningsfrågan var att samtliga 

presenterade banker förmedlar tydlig information om mobilt BankID, bortsett från Handelsbanken vars 

kunder uppvisade en något mer negativ attityd jämfört med de andra bankerna.   

 

Nyckelord 

mobilt bankID, e-legitimation, attityder, personer, banker 

 

  



 
 

Centrala begrepp 

App - App är en förkortning för applikation. En applikation är en typ av datorprogram som en användare 

kan använda sig av.  

 

Fortune-500 - Är en lista med de 500 största bolagen i USA. Den publiceras årligen av tidningen Fortune.  

 

E-legitimation - Är en legitimation som gör det möjligt för privatpersoner att identifiera sig och ingå i avtal 

med företag, organisationer, banker och myndigheter. Den är jämförbar med pass eller körkort.  

 

E-signatur - Detta är en signatur som utförs elektroniskt på mobil, surfplatta eller liknande. Detta är 

jämförbart med en pappersunderskrift.  

 

E-tjänster - Är en lösning som erbjuds för att tillgodose ett behov, detta kan vara i form av en tjänst. 

Tjänsten har ett elektroniskt gränssnitt. Exempel på en e-tjänst är 1177.se där man kan förnya recept, boka 

tider och liknande (Öppna myndigheten, 2014).  

 

Myndigheten för Digital Förvaltning/DIGG - Myndigheten för Digital Förvaltning eller DIGG som de 

också kallas, är en myndighet vars uppgift “är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma 

digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Med den 

offentliga förvaltningen menas kommuner, landsting och statliga myndigheter “(Myndigheten för Digital 

Förvaltning, 2018a).  
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1. Introduktion 
 

År 2017 använde 73% av den svenska befolkningen mobilt BankID för att identifiera sig på internet och det 

är något som ökar markant varje år (Svenskarna och internet, 2017). Med hjälp av det mobila BankID’et 

kan vi idag använda oss av exempelvis Swish, vilket har underlättat många personers vardag genom att göra 

banktransaktioner snabbare och enklare. Samtidigt går vissa tidningar ut med varningar och olika 

bedrägerihistorier om hur osäkert mobilt BankID är (SVT, 2018). Den gemensamma nämnaren i 

bedrägeribrott är att äldre personer oftast är offren, medan yngre personer inte utsätts i samma omfattning 

(Expressen, 2018). Vår hypotes är därför att yngre individer överlag har en bättre inställning till mobilt 

BankID jämfört med äldre personer. Därför ansågs det vara intressant att undersöka skillnader på hur olika 

åldersgrupper ser på användandet av mobilt BankID.  

  

Utöver detta ansågs det inom gruppen att det skulle vara intressant att undersöka om det fanns några 

skillnader mellan hur män och kvinnor ser på användandet av den tekniska lösningen mobilt BankID. 

Samtliga tre gruppmedlemmar hade en gemensam hypotes om att män är mer positiva till tekniska lösningar 

och detta var anledningen till varför vi valde att ha en fråga för att undersöka vår hypotes. Denna hypotes 

var inget vi hade som vetenskaplig grund, det var endast egna tankar sedan tidigare. Slutligen märkte vi att 

våra egna banker utfärdade information om det mobila BankID på annorlunda sätt, i både positiv och 

negativ bemärkelse. Vi ville därför också undersöka om det fanns några skillnader i hur olika banker 

förmedlar information.  

 

1.1 Historien bakom e-legitimationer 

1996 var året då banker började göra det möjligt för sina kunder att göra transaktioner till andra personer 

och företag genom att legitimera sig via internet (Eaton, Hedman & Medaglia, 2018). Det var Östgöta 

Enskilda Bank som den 29 november 1996 lade grunden för e-legitimationsfenomenet i Sverige, inom de 

kommande 400 dagarna hade alla de större bankerna anammat trenden och öppnat upp sin egen 

internetbank (Eaton et al., 2018). Bortsett från några enstaka departement var intresset för e-legitimationer 

till en början svalt hos de svenska myndigheterna (Eaton et al., 2018). Den myndighet som såg fördelen med 

att kunna legitimera sig på internet var Skatteverket då personer skulle kunna utföra sina skattedeklarationer 

på internet (Eaton et al., 2018).   

 

Under 2001 började flera myndigheter fundera över om något de kallade för “24-timmarstjänster” (BankID, 

2018a). Skatteverket fick huvudansvaret för att undersöka området. De började med att se på delen av det 

svenska samhället som hade störst elektronisk kundbas, vilket var de svenska Internetbankerna (BankID, 

2018a). Detta hände i samma skede när myndigheterna bestämde att en e-signatur skulle motsvara en fysisk 

underskrift, vilket innebär att den är juridiskt bindande (BankID, 2018a).  

 

I slutet av 2002 bildas Finansiell ID-Teknik BID AB, som är en följd av ett svenskt bankkonsortium där de 

flesta svenska storbankerna deltog (BankID, 2018a). Konsortiets syfte var att ta fram en ny infrastruktur för 

användandet av digitala legitimationer (BankID, 2018a). Under 2003 utfärdas den första BankID-

legitimationen i Sverige (BankID, 2018a). Detta görs till en av Skandiabankens kunder vars syfte var att 

utföra en adressändring via internet (BankID, 2018a).  

 

I början av 2004 var det 100 000 registrerade BankID användare i Sverige (BankID, 2018a). BankID 

(2018a) menar att detta ansågs som ett högt antal då det på den tiden inte fanns många tjänster som använde 

sig av digitala legitimationer. De två myndigheter som var före alla andra var Skatteverket och 

Försäkringskassan, som båda valde att anpassa sina tjänster till det nya tekniska fenomenet (BankID, 

2018a). I slutet på 2004 var det flera andra svenska banker som valde att erbjuda sina kunder möjligheten att 
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använda BankID för att legitimera sig digitalt. Dessa banker var Sparbanken Gripen, Sparbanken Finn och 

Länsförsäkringar Bank (BankID, 2018a). Under 2005 låg Sverige som land i framkant inom e-

legitimationstjänster vilket led till att flera utländska myndigheter fick upp ögonen för det nya tekniska 

fenomenet och hur det fungerade (BankID, 2018a).  

 

1.2 Hur fungerar e-legitimationer rent praktiskt? 

När man vill identifiera sig via sin e-legitimation för att exempelvis logga in på en myndighets hemsida 

skickar den berörda hemsidan först en begäran till den leverantör som har utfärdat identitetsintyget för den 

aktuella e-legitimationen som man valt (E-legitimationsnämnden, 2018). Leverantören autentiserar 

användaren och skickar tillbaka ett identitetsintyg (E-legitimationsnämnden, 2018). Detta intyg kontrolleras 

sedan för att säkerställa att det är äkta, att leverantören som utfärdat intyget är godkänd hos den berörda 

myndigheten och att e-legitimationen som använts accepteras (E-legitimationsnämnden, 2018). Efter det 

följer en automatiserad procedur som kallas auktorisation, vars uppgift är att ta reda på vilka behörigheter 

användaren har (E-legitimationsnämnden, 2018).  

 

1.3 BankID 

BankID är en teknik som används för att kunna legitimera sig över internet, huvudsakligen hos myndigheter 

och för olika banktjänster. BankID räknas som en e-legitimation som ser till att en person kan bekräfta sin 

identitet utan att behöva uppvisa en fysisk legitimation (Bank24, 2018). Utöver BankID finns det två andra 

utgivare som Myndigheten för Digital Förvaltning menar att man kan skaffa sin e-legitimation från. Dessa 

är AB Svenska Pass som är en e-legitimation på Skatteverkets ID-kort samt Freja eID+ som finns i en app 

från Verisec (Myndigheten för Digital Förvaltning, 2018b). BankID räknas idag som den största tjänsten 

inom e-legitimation i Sverige (Bank24, 2018). Under år 2016 uppskattas det att över 7 miljoner personer var 

anslutna till BankID och transaktioner för över 2 miljarder hade genomförts med hjälp av BankID (BankID, 

2018b).  

 

Mobilt BankID är en vidareutvecklad teknikbaserad på BankID. Intresset för en mobil e-legitimation ökade 

kraftigt, vilket resulterade i att under juni 2011 lanserades en mobil e-legitimation med namn mobilt 

BankID som fungerar på mobila enheter och surfplattor (BankID, 2018b).  

 

1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att få en större inblick i de positiva och negativa aspekter som finns i 

samband med användandet av den tekniska lösningen mobilt BankID. Syftet är även att beskriva de åsikter 

och attityder som olika åldersgrupper har kring användandet av mobilt BankID och om män och kvinnor ser 

annorlunda på den tekniska lösningen. Syftet är även att undersöka om det finns några skillnader på hur 

olika banker förmedlar information om mobilt BankID. 

 

1.5 Forskningsfråga 

Den första frågan som denna rapport besvarar är följande: 

● Hur ser olika åldersgrupper på användandet av mobilt BankID?  

Utöver denna frågan har vi även tänkt att undersöka om det finns några skillnader mellan män och kvinnors 

syn kring den tekniska lösningen. Denna fråga är följande: 

● Hur ser män i jämförelse med kvinnor på användandet av mobilt BankID?  

Då syftet även är att undersöka personers åsikter om huruvida deras bank förmedlar tydlig information om 

mobilt BankID har vi en fråga för att besvara detta: 

● Hur ser olika personer på hur deras respektive bank förmedlar information om mobilt BankID? 
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1.6 Avgränsning 

I Sverige blir man myndig vid 18 års ålder, därför är vi endast intresserade av personer som är över 18 år 

gamla. Detta säkerställs genom att man på enkäten samtycker till att man är över 18 år gammal innan man 

får fortsätta med enkäten. Se avsnittet om etik för vidare förklaring.  

 

Vi har avgränsat oss till att endast studera användandet kring den tekniska lösningen av mobilt BankID. Vi 

är därför inte intresserade om personers användande kring BankID på fil eller kort.  

 

Slutligen har vi även avgränsat oss till att endast undersöka personers juridiska kön, det vill säga man eller 

kvinna. En persons personliga könsidentitet kommer därför inte att tas i beaktande i denna uppsats. Mer 

information om detta finnas att läsa i metodavsnittet, under rubriken enkätfrågor.  

 

1.7 Etik 

Oates (2006) menar att för att kunna delta i en undersökning måste respondenterna vara medvetna om målet 

med undersökningen, vilka som leder undersökningen och vad för typ av undersökning som ska utföras. Det 

som även är viktigt för respondenterna att veta är hur den insamlade data ska behandlas. Respondenterna 

ska även ha en möjlighet att kunna avstå från undersökningen. Detta är något som respondenterna 

informeras om på förstasidan på enkäten. Anledningen till varför vi vill undersöka personer över 18 år är 

huvudsakligen för att det är åldern då personer i Sverige blir myndiga. I några frågor har även påståenden 

inkluderats som omfattar domäner där man måste vara över 18 år gammal för att få använda. Det är av dessa 

anledningar vi valt att avgränsa oss till den åldern. Mer information om dessa frågor går att läsa under 

metodavsnittet.  

 

För att skydda respondenternas identitet och för att göra denne anonym erbjöd valet av enkätverktyg 

möjligheten att inte spara respondenternas IP-adresser. Detta försäkrade oss om att svaren inte kunde 

härledas till en viss person. Mer information om val av enkätverktyg går att läsa i metodavsnittet, under 

rubriken enkätverktyg.  
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1.8 Tidigare forskning 

I sökandet efter tidigare forskning som berör forskningsfrågorna fann vi tre vetenskapliga artiklar som 

ansågs vara relevanta. Mer information om varför de var relevanta finns under metodavsnittet under 

rubriken söktjänster, nyckelord & matris. Ingen av följande tre artiklar går in exakt på det vi vill undersöka, 

men de har alla tre liknande frågeställningar och slutsatser som vi anser kan vara användbara när vi 

analyserar och redovisar det egna resultatet.  

 

I den första artikeln vi valt har Göransson (2018) som mål att skapa sig en bättre förståelse för hur den 

svenska allmänheten använder olika e-legitimationer samt vad de har för åsikt kring teknologin i sig. 

Göransson (2018) har utfört sin forskning efter ett interpretativt paradigm där insamlingen av data skett 

genom semistrukturerade intervjuer med tio personer i varierande åldrar. Denna data analyserades sedan 

genom att använda en metod kallad tematisk genomgång. En tematisk genomgång utförs i sex faser där 

slutmålet är att kunna presentera genomgående teman från de svaren man fått. Göransson (2018) kom i sin 

slutsats fram att mobilt BankID är ett användbart verktyg som även är bekvämt att använda. Göransson 

(2018) kom även fram till att vissa användare ansåg att det mobila BankID kunde ses som för bra för att 

vara sant, exempelvis tog vissa intervjuade upp att de gått i tankebanorna att de som tar hand om systemet 

skulle kunna ha dåliga intentioner. En annan slutsats som Göransson (2018) menar var att några intervjuade 

ansåg att bedrägerivågen inom BankID som har pågått i Sverige under flera års tid kan vara en anledning till 

varför vissa har en lägre tillit till tjänsten. Det framgick även att personer som saknar ett svenskt 

personnummer ser problemet i att inte kunna använda tjänsten.  

 

I den andra artikeln undersöker Axelsson och Melin (2018) hur unga svenska studenter ser på användandet 

av e-legitimation. Axelsson och Melin (2018) har utgått från ett kvalitativt tillvägagångssätt där man samlat 

in data från tre olika fokusgrupper. Grupperna delades upp utifrån de kurser som studenterna tog vid 

studiens genomförande. Den första gruppen innehöll sex studenter och var den enda gruppen som innehöll 

studenter från olika kurser. Även den andra gruppen bestod av sex studenter där alla läste någonting som 

hade en koppling till informatik. Den tredje gruppen bestod av fyra studenter som alla läste kulturstudier. I 

varje grupp deltog två moderatorer som hade till uppgift att leda diskussionen genom att ställa frågor medan 

den andre personen dokumenterar det denne observerar. Data från dessa observationer analyserades sedan 

på ett interpretativt sätt i ett försök att identifiera genomgående teman från de berörda personerna i 

fokusgrupperna. Utifrån sin analyserade data drar Axelsson och Melin (2018) slutsatsen att unga 

medborgare ser på användbarheten som en viktigare faktor än säkerheten, men att båda är essentiella för att 

de ska använda e-legitimationen. Axelsson och Melin (2018) kan från dessa faktorer härleda att det är tillit 

som är den viktiga beståndsdelen och att det är den faktorn man måste jobba på att göra bättre om man vill 

att fler ska använda till exempelvis e-tjänster.  

 

Den tredje artikeln utgår från befolkningen i Ukraina och dess åsikter, bekymmer kring e-tjänster och e-

legitimation, samt hur de ser på olika typer av tekniska lösningar. Draheim, Pappel & Tsap (2017), förklarar 

att forskarna använde sig av enkäter för att få fram data och dessa enkäter bestod av olika typer av frågor. 

De skulle undersöka vad de olika åldersgrupper tyckte och tänkte kring tekniken och majoriteten av de 

svarande var mellan 21-40 år gamla (Draheim et al., 2017). En av frågorna var “Litar du på e-tjänster?” där 

29% procent svarade att de litar på e-tjänster, 64% svarade att de litar på e-tjänster till en viss del och de 

resterande 7% svarade att de inte litar på de alls. Det ställdes även frågor om de känner till e-signatur och 

dess funktion (Draheim et al., 2017). Det visade sig att de flesta kände till en sådan lösning, de föredrog en 

typ av e-legitimation som skulle användas för att kunna identifiera sig hos olika myndigheter och tjänster. 

Det förekommer olika typer av e-legitimationer, men den vanligaste som används kallas BankID (Draheim 

et al., 2017). De svarande fick även möjlighet att lämna eventuella kommentarer kring e-legitimationer. Det 

visade sig att de grupper som var positivt inställda till e-legitimationer ansåg först och främst att fördelen 

var att kunna utföra en e-signatur samtidigt som de ansåg att det var smidigt och snabbt (Draheim et al., 
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2017). Det rådde delade meningar kring en sådan lösning, då det visade sig att de yngre åldersgrupperna 

hade en mer positiv inställning för förändringar, medan de äldre var skeptiska till förändringar. Det fanns 

även en oro kring tekniken, eftersom den är så pass ny och oprövad fanns det en oro kring lagring av 

personuppgifter. De var oroliga för att deras data skulle läcka ut till obehöriga. Samtidigt förekom även 

misstro mot regeringen och myndigheter, som kan bero på olika anledningar, dels på grund av det 

inbördeskriget som bröt ut 2013, där folket tydligt visade sitt missnöje mot den sittande regeringen. 

Invånarna har sakta men säkert skiftat attityd, förtroendet är dock inte helt återställt. Vilket resulterar i att 

invånarna är bekymrade för att deras personuppgifter används för annat, exempelvis för kartläggning av 

invånarna (Draheim et al., 2017). Draheim et al. (2017), menar slutligen att det finns flera faktorer för den 

misstro och okunskap som existerar kring tekniken, exempelvis att det råder okunskap på grund av bristande 

information och utbildning, som huvudsakligen ligger på ansvariga myndigheter.  

 

I dessa tre artiklar varierar metodvalen. Göransson (2018) använde sig av kvalitativ metod med intervjuer, 

Axelsson och Melin (2018) använde sig av kvalitativ metod med fokusgrupper och Draheim et al., (2017) 

använde sig av en kvantitativ metod med enkätfrågor. Göransson (2018) och Axelsson och Melin (2018) 

utförde båda sina studier på den svenska befolkningen, men ingen av de två valde att göra en kvantitativ 

studie. Utifrån denna kunskap kunde ett tomrum identifieras i form av att den svenska befolkningen inte 

undersökts på ett kvantitativt sätt. Detta var en av faktorerna till varför valet blev en kvantitativ metod. Mer 

om vald metod går att läsa om i metodavsnittet.  
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2. Metod 
 

2.1 Forskningsmetodik 

Enligt Oates (2006) används kvantitativ metod när man vill få fram numeriska data som på ett tydligt sätt 

kan presenteras med statistik. Kvantitativ metod är även bra att använda när man genererar resultat från en 

stor grupp av personer (Oates, 2006). De mest användbara verktygen för att genomföra en kvantitativ 

inriktning är olika typer av undersökningar, som exempelvis online-enkäter och pappersenkäter 

(SnapSurveys, 2011).  De frågor som ställs under exempelvis online-enkäter är ofta enklare, där djupa 

motiverande svar undanbedes (Oates, 2006). Oates (2006) syftar på att en typisk enkätfråga brukar vara en 

mening lång med färdigt konstruerade svarsalternativ. Oates (2006) menar att enkäter används flitigt när 

man bedriver forskning samt att denna metod även är bäst lämpad när man vill samla in data från en stor 

mängd personer. Oates (2006) menar även att genom att använda sig av självadministrerande enkäter har vi 

möjlighet att nå ut till fler svarande eftersom vi inte behöver vara fysiskt närvarande på plats.  

 

Ett annat tillvägagångssättet som man kan använda sig av är kvalitativ metod, som även den går ut på att på 

ett strukturerat sätt hämta ut data (Oates, 2006). Skillnaden är att den kvalitativa metoden fokuserar mer på 

underliggande resonemang, motiveringar och andra åsikter som finns (SnapSurveys, 2011). Oates (2006) 

menar att inom den kvalitativa metoden brukar data hämtas från längre, mer strukturerade intervjuer med en 

liten fokusgrupp eller individuella personer. Under intervjuerna har man möjlighet att ställa 

fördjupningsfrågor för att få en bättre diskussion och förståelse kring svaret (Oates, 2006).  

 

Vi valde därför att använda oss av en kvantitativ metod när det kom till insamlingen av data. Vi valde att 

genomföra en online-enkät då vi ville undersöka skillnader på hur olika åldersgrupper ser på användandet 

av mobilt BankID. Vi ansåg att kvantitativ inriktning var det som passade oss bäst överlag då vi ville 

försöka nå ut till så många som möjligt för att få en mer rättvis representation mellan åldersgrupperna. Med 

det sagt, valde vi att komplettera online-enkäten med fyra stycken öppna frågor där respondenten fick 

möjlighet att motivera sina svar. Dessa öppna frågor är av kvalitativ karaktär då respondenten har möjlighet 

att fylla i helt egna svar, utan att vara bunden till färdiga svarsalternativ. Dessa frågor gav oss en inblick i de 

underliggande resonemang som respondenten hade. Detta stärks även i SCB (2016) som menar att öppna 

frågor eller öppna svarsalternativ kan bidra med kvalitativa element till en kvantitativ undersökning.  

 

Anledningen till varför vi valde att använda oss av en online-enkät jämfört med en pappersenkät är för att vi 

ansåg att det är enklare att nå ut till fler personer via internet. Vi ansåg även att det skulle vara enklare att 

sammanfatta svaren då data från online-enkäten fanns tillgängligt digitalt.  

 

2.2 Slutna och öppna svarsalternativ 

SCB (2016) menar att slutna svarsalternativ är bestämda på förhand. Det innebär att respondenten måste 

välja ett eller flera av de svarsalternativ som frågekonstruktören har valt att inkludera (SCB, 2016). Enligt 

Oates (2006) används slutna svarsalternativ ofta i enkätundersökningar och en fördel med slutna 

svarsalternativ är att svaren går snabbare att analysera. En nackdel är att de tar längre tid att förbereda 

(Oates, 2006). Det är även viktigt att formulera sina frågor på ett sätt som de svarande kan förstå och 

försöka undvika vaga formuleringar (SCB, 2016).  

 

Enligt SCB (2016) är öppna frågor de frågor som saknar fasta svarsalternativ och istället använder sig av ett 

öppet svarsalternativ. Fördelen med öppna svarsalternativ är att de svarande får chans att formulera sitt eget 

svar med text, vilket resulterar i att svaren inte blir avgränsade till vad frågekonstruktören har för syn på 

saken (SCB, 2016). Öppna svarsalternativ ger mer detaljerad information än vad slutna svarsalternativ gör 

eftersom de slutna svarsalternativen oftast består av intervall (SCB, 2016).  
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Vi använde oss huvudsakligen av slutna svarsalternativ där de svarande fick färdiga svar att välja från. Vi 

ansåg dock att några av de frågor vi ville ställa inte kunde göras med hjälp av slutna svarsalternativ. Dessa 

frågor utformade vi som helt öppna och gav respondenten möjlighet att skriva mer öppet och motivera sin 

åsikt för att vi skulle få en mer heltäckande uppfattning om hur respondenten faktiskt tyckte och tänkte.  

 

Utöver dessa två typer av frågor har vi en tredje typ. För dessa frågor har vi valt att använda oss av slutna 

svarsalternativ respektive ett öppet svarsalternativ. SCB (2016) menar att man kan göra en kompromiss 

mellan öppna och slutna svarsalternativ, där man gör frågan delvis öppen med några slutna svarsalternativ 

och ett öppet avslutande alternativ. Vi ansåg att detta gav respondenten större frihet att skriva ett eget 

alternativ om de slutna svarsalternativen inte var tillräckliga.  

 

2.3 Enkätverktyg 

När vi valde enkätverktyg för uppsatsen använde vi oss av två olika tillvägagångssätt. Vi började med att 

göra en sökning på internet efter de alternativ som fanns. Vi använde oss av sökmotorn Google och gjorde 

sökningen efter meningen “best site for creating surveys”. Den samlade helhetsbilden av sökningen 

kombinerades sedan med de tidigare erfarenheter vi hade utifrån de enkäter vi fyllt i själva. De enkätverktyg 

vi hade kommit i kontakt med tidigare var Google Forms och SurveyMonkey.  

 

Vi valde att använda oss av SurveyMonkey som webbaserat enkätverktyg. SurveyMonkey är en 

internetbaserad tjänst som personer kan använda sig av för att skapa utförliga marknadsundersökningar. 

SurveyMonkey gav oss ett seriöst intryck som bland annat stärktes av deras påstående att 98% av Fortune-

500 företagen använder sig av tjänsten (SurveyMonkey, 2018). Då deras gratistjänst endast erbjöd 

möjligheten att ställa 10 olika frågor samt endast få in max 100 olika svar valde vi att uppgradera till en av 

deras tre olika betaltjänster. Vi valde standard-abonnemanget som gav oss möjlighet att ställa ett obegränsat 

antal frågor samt samla in upp till 1000 svar per månad, som kostade 399 kr för 30 dagar. Detta gav oss 

även möjlighet att exportera ner svarsresultatet till fil för djupare analys.  

 

2.4 Enkätfrågor 

Vi valde att ställa 22 frågor totalt, vilket vi ansåg skulle räcka för att kunna svara på forskningsfrågorna. Vi 

var alla överens om att vi inte ville göra en för lång enkät, då vi visste själva att man inte alltid har tid eller 

lust att slutföra enkäten om den är för lång. Detta stärks även i SCB (2016) som menar att längden på ett 

frågeformulär är ett vanligt dilemma. SCB (2016) menar att en långdragen enkät kan resultera i att 

respondenterna tröttnar och eventuellt avbryter deltagandet.  

 

Under bilagor 2 finner ni en kopia på den enkät som användes i datainsamlingen.  

 

Vi valde att dela upp enkäten i fyra olika sidor. Den första sidan var en introduktionssida där vi berättade 

om oss, vår forskningsinriktning, regler på hur data behandlades, att den svarande var anonym samt 

kontaktuppgifter till oss vid eventuella frågor. Den första sidan innehöll även en flervalsfråga, som gick in 

på respondentens samtycke. Där hade respondenten två val att välja mellan, Ja och Nej. Om respondenten 

ville fortsätta med enkäten behövde denne fylla i Ja. Om respondenten istället fyllde i Nej avslutades 

enkäten.   

 

På sida två följde fyra allmänna frågor. Den första frågan som ställdes var en flervalsfråga där respondenten 

skulle ange sitt juridiska kön. Då Sverige endast har två juridiska kön var valen endast ”Man” och 

”Kvinna”. Vi trodde att det var en liten del av befolkningen som identifierade sig som ett tredje alternativt 

kön. Detta stärks även i Sveriges Kommuner och Landsting (2018), som menar att det blir svårt att 

upprätthålla anonymitetsskyddet då antalet av de som svara på ett tredje alternativ är i de flesta 
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sammanhang liten. Då vi ville försäkra oss om att svaren var helt anonyma, var detta något vi gemensamt 

beslutade.  

 

Den andra frågan på sida två var vilken åldersgrupp man tillhörde. Vi skapade en flervalsfråga där vi valde 

att dela upp åldersgrupperna i fem olika grupper, 18-30, 30-40, 40-50, 50-60 och 60+. Se avsnittet om 

metodkritiken för kommentar om överlappande åldersgrupper. Vi ansåg att ett åldersintervall på exempelvis 

20 år var för stort och kan ge missvisande resultat. Av den anledningen valde vi ett åldersintervall på 10 år, 

med ett undantag på 18-30 gruppen som var 12 år.  

 

Den tredje frågan på sida två var vilken bank respondenten använde sig av. Denna fråga valde vi att göra 

som en fråga med kryssrutor, där fler alternativ kunde väljas efter behov. Vi visste att personer kunde 

använda flera olika banker av varierande anledningar. Detta var relevant att veta om respondenten inte 

använde sig av ett mobilt BankID, då vi i en senare fråga ville ta reda på anledningar till varför personen 

inte använde sig av mobilt BankID. Ett av alternativen där var att det var svårt att skaffa, där svaret kan 

härledas tillbaka till en specifik bank.  

 

Den fjärde frågan på sida två var en flervalsfråga om man någon gång har ägt ett eget mobilt BankID. 

Svaret på denna fråga var betydelsefullt då ett “Ja” skickade respondenten vidare till en specifik sida (sida 

3) och “Nej” skickade respondenten vidare till en annan sida (sida 4).  

 

På sida tre följde 14 frågor. Denna sida kom respondenten till om denne svarade Ja på den tidigare frågan. 

De frågor som ställdes på sida tre var specifikt utformade för personer som någon gång har haft ett eget 

mobilt BankID.  

 

Den första frågan på sida tre var en flervalsfråga där vi ville veta vilken specifik bank som hade utfärdat 

personens nuvarande BankID. Detta var intressant att veta då vi hade tre påståendefrågor längre ner på 

samma sida som går in på hur respondenten ställer sig till informationen som banken ger om mobilt 

BankID, om det var enkelt att skaffa mobilt BankID samt om det var svårt att avsluta mobilt BankID. 

Anledningen till att vi inte valde att lägga in ett öppet svarsalternativ på denna fråga var att det inte fanns 

några andra banker som kunde utfärda ett mobilt BankID.  

 

Den andra frågan på sidan tre var en flervalsfråga där respondenten fick ta ställning till hur många gånger 

om dagen som denne använde sig av mobilt BankID. Denna fråga ställdes då vi var intresserade av att få 

veta om respondenternas attityder till det mobila BankID’et skiljer sig beroende av hur ofta de använde 

tjänsten.  

 

Efter detta följde åtta påståendefrågor. Dessa frågor var av typen instämmer-skalor. Enligt SCB (2016) 

används ofta instämmer-skalor tillsammans med frågor i påståendeform. Oates (2006) menar att en 

femgradig skala är mest lämplig när man bedriver undersökningar. Detta kallas även för ”likertskala”, som 

innebär att man mäter attityder. Detta gör man genom att be respondenterna läsa olika påståenden, som de 

sedan tar ställning till (McLeod, 2008). De val vi inkluderade var: Instämmer helt, instämmer i hög grad, 

instämmer delvis, instämmer i låg grad och instämmer inte alls. Utöver dessa alternativ hade vi även lagt till 

ett ytterligare svarsalternativ som respondenten kunde välja om denne inte ville svara på frågan. Oates 

(2006) menar att detta är ett lämpligt alternativ eftersom det ger de svarande en möjlighet att avstå från att ta 

ställning.  

 

Efter dessa frågor kom det en kryssfråga där vi ville få reda på om det fanns några andra domäner som 

respondenterna ansåg att mobilt BankID kunde användas till. På denna fråga hade vi fem kryssalternativ, 

vilket innebar att respondenten hade möjlighet att fylla i mer än ett alternativ. De fyra första 

kryssalternativen var ”Spelsidor”, ”Onlineshopping”, ”SMS-lån/andra snabblån” samt ett alternativ där 
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inget annat alternativ behövdes. Det sista alternativet var av öppen karaktär, vilket betyder att respondenten 

hade möjlighet att skriva ett eget alternativ. Anledningen till att vi gav denna möjlighet var att det kan 

finnas andra domäner som vi inte var medvetna om när vi skapade enkäten.  

 

Efter detta följde två helt öppna frågor där vi gav respondenten möjlighet att öppet motivera sina tankar och 

åsikter. Den första frågan frågade vi om vad respondenten tyckte mest om med mobilt BankID och den 

andra frågan frågade vi om vad respondenten tyckte minst om med mobilt BankID.  

 

Sista frågan som ställdes på sida tre var en flervalsfråga om man som respondent skulle vara villig att byta 

utfärdare av sitt mobila BankID om Skatteverket skulle utfärda sin egen variant. Denna fråga ställdes för att 

vi ville veta respondenternas attityd till banker gentemot Skatteverket. I den tidigare forskningen drog 

Draheim et al. (2017) slutsatsen att den ukrainska befolkningen hade en negativ inställning mot tekniska 

lösningar som tagits fram av statliga myndigheter. Därför fanns det ett intresse hos oss att undersöka hur 

invånare i Sverige skulle ta emot en teknisk lösning som är framtagen av en statlig myndighet. 

 

Den sista sidan i enkäten var den sidan man kom till om man hade svarat nej på den fjärde frågan på sida 

två. På denna sida fanns det en kryssfråga samt två öppna frågor. På den första frågan ville vi veta varför 

man inte använt mobilt BankID. Här fanns det flera kryssalternativ där vi hade förutbestämt sju 

svarsalternativ som respondenten fick välja mellan. Respondenten hade även möjlighet att välja fler 

alternativ om det passade in. Vi lade även in ett åttonde öppet alternativ, där respondenten kunde skriva en 

annan anledning än de svarsalternativ vi hade föreslagit. Anledningen till detta var för att vi kanske inte 

hade tänkt på alla möjliga alternativ. Detta gav respondenten möjligheten att vara mer exakt i sitt svar, än att 

behöva ta ställning till alternativ som kanske inte passade in.  

 

De två sista enkätfrågorna i enkäten var av öppen karaktär, där respondenten helt fritt kunde motivera om de 

kunde tänka sig att använda mobilt BankID i framtiden. Den första öppna frågan fylldes i om respondenten 

kunde tänka sig att använda det i framtiden och den andra öppna frågan fylldes i om respondenten inte 

kunde tänka sig att använda mobilt BankID i framtiden.  

 

2.5 Insamlingsmetod 

I spridandet av enkäten använde vi oss av två insamlingsmetoder. Dessa två var bekvämlighetsurval 

(“convenience sampling”) och avsiktligt valda element (“purposive sampling”). Bekvämlighetsurval 

använder man med fördel när man vill få in så många svar som möjligt på ett effektivt sätt (Lavrakas, 

2008a). Oates (2006) menar att bekvämlighetsurval innebär att man använder sig av ett tillvägagångssätt 

som är bekvämt för oss, eftersom man söker sig till respondenter som är enkla att nå och som förmodligen 

kommer att hjälpa till. Oates (2006) menar även att det inte är tillräckligt att enbart använda detta 

tillvägagångssätt, utan att man måste komplettera detta med en annan teknik. Därför valde vi även 

insamlingsmetoden avsiktligt valda element.  

 

Vi använde bekvämlighetsurval genom spridning av enkäten på diverse forum och grupper på Facebook. 

Den första gruppen vi spred enkäten till var “Dom kallar oss studenter” på Facebook. Anledningen till att vi 

valde att sprida enkäten i denna grupp var för att den hade över 19 000 medlemmar, där majoriteten är 

nuvarande eller tidigare studenter på Örebro Universitet. Vi delade ut enkäten i en grupp som heter “Bajare 

hjälper Bajare”, där medlemsantalet vid det tillfället uppgick till 3305 personer. Gruppen i sin helhet är till 

för att hjälpa andra som håller på samma lag och vi ansåg det därför vara passande för uppsatsens syfte. Vi 

valde även att dela ut enkäten i gruppen “Kurdiska gruppen för en enklare vardag”, som hade 10 241 

medlemmar. Denna grupp finns som stöd för de kurder och icke kurder som vill hjälpa till att göra vardagen 

lite enklare för varandra. Åldersgrupperna varierade kraftigt och därför ansåg vi att det var en passande 

grupp att få svar från. Slutligen delade vi även ut enkäten i “Teknikbubblan” som hade 7875 medlemmar. 
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Gruppen är främst riktad mot personer med intresse för teknik, där medlemmarna är allt från ungdomar till 

pensionärer. Vi valde att sprida enkäten i denna grupp för att nå ut till så många olika åldersgrupper som 

möjligt.  

 

Då vi ville undersöka olika åldersgruppers attityd gentemot det mobila BankID’et var det viktigt att få in 

svar från alla olika åldersgrupper. Detta får man inte alltid ifrån ett bekvämlighetsurval och det är av den 

anledningen vi valde att även använda oss av avsiktligt valda element. Denna insamlingsmetod används när 

man vill göra ett avsiktligt urval av till exempelvis åldersgrupper (Lavrakas, 2008b). Vi har applicerat denna 

insamlingsmetod i praktiken genom att medvetet delat ut enkäten till äldre personer och bett dessa dela den 

vidare för att få in ytterligare svar. Exempel på äldre personer som vi delade ut enkäten till var våra 

föräldrar, mor och farföräldrar, släkt samt deras vänner och bekanta. De använde sig av sina personliga 

Facebook-profiler samt Linkedin-profiler för att sprida vidare enkäten till andra på sina kontaktlistor.  

 

2.6 Tidsestimering och svar 

Vi valde att ha enkäten öppen i sju dagar totalt. Vi öppnade enkäten kl. 13.30 den 28 november och 

avslutade den kl. 13.30 den 5 december. Detta gav respondenterna totalt 168 timmar att svara på enkäten.  

 

Målet var att få in minst 50 svar från varje enskild åldersgrupp för att få en jämn representativ data att 

analysera. Vi ansåg att 50 svar var en rimlig mängd sett till den tid vi hade att samla in svar på.  

 

2.7 Söktjänster, nyckelord & matris 

Vi använde oss av söktjänsterna Primo och Google Scholar för att hitta relevanta artiklar för uppsatsen. Vi 

ansåg att det var optimalt ur ett tidsmässigt perspektiv att använda dessa sökmotorer då de går igenom flera 

databaser på samma gång. Vi hade även en gemensam tidigare erfarenhet av att använda dessa söktjänster 

från tidigare kurser på universitetet, vilket gjorde att själva sökandet var mer effektivt. De nyckelord vi 

valde att använda oss av var “e-id”, “sweden”, “attitude”, “people”, “electronic identification”, “citizen”, 

“issues”, “positive”, “negative”, “implementation”, “secure” och “identity”. Vi valde att använda oss av 

dessa nyckelord för att de hade starkast koppling till uppsatsens ämne.  

 

När vi hade hittat en artikel som vi trodde var relevant, började vi med att läsa artiklarnas 

abstrakt/sammanfattning. Om denna abstrakt/sammanfattning innehöll information som vi ansåg vara 

användbar, fortsatte vi att läsa artikelns resultat, diskussion och slutsats. För oss var artikeln användbar om 

abstrakten/sammanfattningen innehöll ett eller flera av de nyckelord vi använde oss av i sökningen. Efter att 

ha läst de ovan nämnda delarna togs ett gemensamt beslut i gruppen om vi skulle lägga till artikeln i en 

matris eller inte.  

 

Vi valde att göra en matris för att få en bättre struktur och helhetsbild på de artiklar vi hade identifierat. Vi 

valde att identifiera sex olika koncept. Dessa var: “e-id”, “sweden”, “attitude”, “thoughts”, “people” och 

“mobile”. Dessa koncept skapades då målet med matrisen var att hitta artiklar som innehöll en eller flera av 

dessa koncept. Genom att organisera dessa artiklar efter vilka koncept de innehöll, kunde vi på ett enkelt 

sätt se vilka artiklar som var mest relevanta för oss att använda i uppsatsen. Detta stärks även i Oates (2006) 

som menar att en matris är ett användbart verktyg för att filtrera bort artiklar som inte har någon betydelse. 

Denna matris görs med hjälp av olika koncept (Oates, 2006). En visuell representation av koncepten går att 

hitta i figur 1, bilaga 1. 

 

Vi har med två bilder på samma matris i bilagor 1. Den första är en bild på hur matrisen såg ut innan vi 

började läsa igenom alla artiklar. Den andra är en bild på de artiklar vi gemensamt valde att använda oss av i 

uppsatsen. En visuell representation av denna matris går att hitta i figur 2 och figur 3, bilaga 1.    
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2.8 Analysmetod 

Vi valde att analysera den kvantitativa data med hjälp av tabeller, som synliggör data och som kan 

möjliggöra att dra eventuella samband (Oates, 2006). Oates (2006) menar att tabeller används för att visa 

olika typer av värden, exempelvis högsta värde, lägsta värden, frekvenser och trender. Vi använde oss 

huvudsakligen av stapeldiagram för att presentera data. Oates (2006) menar att tabeller och diagram 

underlättar tolkning och behandling av data.  

 

Den kvantitativa data har analyserats i tur och ordning utifrån de fem åldersgrupperna. Vi började alltså med 

åldersgrupp 18-30 och avslutade med 60+. Efter dessa åldersgrupper analyserade vi resultaten kring 

bankerna, för att se om det var några skillnader mellan dem. Slutligen analyserade vi om det fanns några 

skillnader mellan de två juridiska könens attityder. Samtliga av dessa analyser har hjälpt oss att svara på 

våra tre forskningsfrågor samt återkoppla till syftet med uppsatsen.  

 

2.9 Tematisk analys 

Vi valde att använda oss av en tematisk analysplan för att analysera de kvalitativa data som vi samlat in via 

de öppna frågorna på enkäten där respondenten fick svara med egna ord. En tematisk analys används med 

fördel när man vill sammanställa resultatet från kvalitativa data (Clarke & Braun, 2013). Enligt Clarke och 

Braun (2013) är det ett enkelt och flexibelt sätt att analysera sina kvalitativa data på och det är av den 

anledningen vi valt att använda metoden i vårt eget arbete. Enligt Clarke och Braun (2013) utförs en 

tematisk analys i sex faser:  

  

1. I den första fasen så gör man sig familjär med de svar man fått in genom att läsa svaren noggrant. 

Ur dessa svar försöker man sedan hitta allmänt förekommande ämnen.  

2. I den andra fasen skapas en kodlista ur de allmänt förekommande ämnena.  

3. I den tredje fasen skapar man de initiala teman som man kommer att använda sig av. Efter den 

andra fasen är avslutad tar man kodlistan och slår ihop den med andra kodlistor som har liknande 

mening, betydelse eller en relation till varandra. Dessa skapar tillsammans olika samlingar. Nästa 

steg är att ge namn åt de samlingar man har identifierat samt se om det finns relationer till andra 

samlingar. Dessa namngivna samlingar utvecklas sedan till olika teman.  

4. I den fjärde fasen jämförs sedan de teman man kommit fram till med de rådata man har för att 

säkerställa att man inte har missat några viktiga detaljer. 

5. I den femte fasen försöker man få till ett omfattande namn som beskriver ett förhållande eller 

meningen som förmedlas i temat.  

6. I den sjätte fasen presenterar man sedan resultatet.  

 

2.10 Metodkritik 

Den kritik vi har på vår metod är främst kopplat till några av enkätfrågorna. Genom både egna och andras 

observationer upptäckte vi några mindre misstag. Vi tror att dessa misstag har uppstått på grund av den 

tidspress vi har haft. Vi hade som mål att skicka ut enkäten så fort som möjligt för att kunna nå ut till så 

många som möjligt. Dessa misstag kan vara en av anledningarna till varför 11% av de svarande valde att 

inte slutföra enkäten.  

 

Missbedömning på åldersgrupper. 

Det första misstaget skedde när vi grupperade in de olika åldersgrupperna. Åldersgrupperna överlappade 

varandra, exempelvis 18-30, 30-40, 40-50, 50-60. Detta kan ha resulterat i att de svarande som exempelvis 

är 30 år gamla har valt “fel” kolumn. Detta kan ha haft en påverkan på resultatet. Vi har vid samråd med 

handledarna valt att presentera diagrammen som de var när respondenterna fyllde i enkäten. Detta misstag 

var något vi själva upptäckte i efterhand när vi läste igenom enkätfrågan, inget som respondenterna 

uppmärksammade oss på.  
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Missbedömning på svarsalternativen 

På frågan om hur många gånger respondenten använde mobilt BankID om dagen missade vi att lägga in ett 

“mindre än ett” alternativ, vilket kan ha bidragit till att respondenter markerat 1-2 alternativet då det var det 

lägsta eller valt “Jag vet inte” alternativet. Detta är något som några respondenter uppmärksammade, 

eftersom de själva använde mobilt BankID färre gånger än 1-2 gånger per dag.  

 

Avsaknad av ett “Jag har inget nuvarande mobilt BankID” på första frågan 

Vi missade även att lägga in ett till svarsalternativ på första fråga på sida tre, där respondenten skulle fylla i 

vilken bank som har utfärdat dennes nuvarande BankID. Det kan ha varit så att respondenten tidigare har 

ägt ett mobilt BankID, men inget för närvarande. Då blev respondenten tvungen att välja ett alternativ eller 

eventuellt avsluta enkäten. Detta var något vi själva upptäckte i efterhand när vi läste igenom enkätfrågan.  

 

Inte tillräckligt med svar från två åldersgrupper.  

Även om vi hade enkäten öppen i sju dagar samt använde oss av två olika tillvägagångssätt vid spridningen 

av enkäten har vi ändå inte nått målet med att få in minst 50 svar från varje åldersgrupp. Det saknas två på 

30-40 samt 28 som saknas på 60+. Detta skapar en risk i att dessa två åldersgrupper inte har en lika stark 

grund som de övriga åldersgrupperna.  

 

2.11 Bortfall av enkätsvar 

Som redan beskrivet har vi använt oss av bekvämlighetsurval genom att sprida enkäten i olika Facebook-

grupper. Detta resulterar i att det inte gick att se hur många som hade sett eller öppnat enkäten i de olika 

grupperna och det blir därför omöjligt för oss att säga hur stort bortfallet har varit.  

 

Vid sammanställning av data visade det sig att 448 personer valde att påbörja enkäten. Av de 448 

personerna valde 397 personer att slutföra enkäten, 51 personer valde att avsluta. Från sida ett gick 446 

personer vidare till nästa sida. Det betyder att två respondenter valde att inte lämna sitt samtycke till att 

delta i enkäten. På sida två som innehöll allmänna frågor som ålder, kön och bank svarade 441 personer, 

vilket gav ett bortfall på totalt sju individer. Beroende på hur respondenten svarade på den sista frågan på 

sida två blev man sedan hänvisad till antingen sida tre eller sida fyra. På sida tre svarade 391 personer vilket 

betyder att vi fick ett bortfall på 57 personer som valde att inte svara på frågorna och därmed inte slutföra 

enkäten. Slutligen valde sex av de åtta individer som hänvisades till sida fyra att svara på enkätfrågorna, 

vilket gav ett bortfall på två personer.  
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3. Resultat  
 

I denna resultatdel kommer den kvantitativa data att presenteras. Den kvalitativa data, det vill säga svaren 

från de öppna frågorna samt öppna svarsalternativ kommer att presenteras under analysen, som är nästa 

avsnitt i denna uppsats. Det betyder att fråga 17, fråga 18, fråga 21 och fråga 22 inte kommer att presenteras 

i denna del.  

 

Fråga 2 - Vilket är ditt juridiska kön? 

 
På fråga två ville vi veta respondentens juridiska kön. På denna fråga var det totalt 441 som svarade, 192 

kvinnor och 249 män. Detta gav en procentfördelning på 43,54% respektive 56,46%.  

 

Fråga 3 - Vilken åldersgrupp tillhör du? 

 
På fråga tre var vi intresserade av att veta respondentens ålder. Majoriteten av de svarande var i 

åldersgruppen 18-30, som stod för 254 respondenter (57,60%). De tre följande åldersgrupperna hade 

snarlika deltaganden, där 30-40 stod för 48 respondenter (10,88%), 40-50 stod för 50 respondenter (11,34%) 

och slutligen 50-60 som nådde ett deltagande på 67 respondenter som motsvarade 15,19%. Den sista 

åldersgruppen 60+ hade det lägsta deltagandet med 22 respondenter (4,99%).  
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Fråga 4 - Vilken bank använder du dig av? (Om fler, markera alla) 

 
På fråga fyra var vi intresserade av att veta vilka banker som respondenten använde sig av. De tre största 

bankerna var Swedbank, Nordea och Handelsbanken. Dessa tre banker stod för 85% av valen, där 

Swedbank stod för 176 respondenter (39,91%), Nordea för 109 respondenter (24,72%) och Handelsbanken 

för 90 (20,41%). De resterande hade följande resultat ordnat i mest förekommande val: SEB för 75 

(17,01%), ICA Banken för 67 (15,19%), Länsförsäkringar för 29 (6,58%), Skandiabanken för 15 (3,40%), 

Danske Bank för 7 (1,59%), Ålandsbanken för 4 (0,91%) och slutligen Sparbanken Syd som stod för 3 

(0,68%).  

 

Fråga 5 - Har du någon gång haft ett eget mobilt BankID? 

 
På fråga fem ville vi veta om respondenten haft ett eget mobilt BankID. Här svarade 432 respondenter “Ja” 

(97,96%) och 9 respondenter “Nej” (2,04%).  

 

Fråga 6 - Vilken bank har utfärdat ditt nuvarande mobila BankID? 

 
Här ville vi ta reda på respondentens nuvarande utgivare av deras mobila BankID. Swedbank stod som den 

största utgivaren med 134 respondenter (34,27%), Nordea som näst största med 84 respondenter (21,48%) 
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och följaktligen Handelsbanken som tredje vanligaste med 77 respondenter (19,69%). Efter dessa tre 

vanligaste följde SEB med 55 respondenter (14,07%), Länsförsäkringar med 17 respondenter (4,35%), 

Skandiabanken med 9 respondenter (2,30%), ICA Banken med 8 respondenter (2,05%), Sparbanken Syd 

med 2 respondenter (0,51%). Ingen av respondenterna hade Ålandsbanken som utgivare samt 3 

respondenter valde att inte svara.  

 

Fråga 7 - Hur många gånger per dag använder du mobilt BankID? 

 
På fråga sju ville vi veta hur många gånger om dagen som respondenten använde sig av mobilt BankID. Av 

de 391 som svarade använde 226 respondenter (57,80%) mobilt BankID 1-2 ggr/dag, 119 respondenter 

(30,43%) 3-5 ggr/dag, 15 respondenter (3,84%) 6-9 ggr/dag samt 6 respondenter (1,53%) 10+ ggr/dag. 

Utöver detta var det 21 respondenter (5,37%) som inte visste och 4 respondenter (1,02%) valde att avstå 

från att svara på frågan.  

 

Fråga 8 - Jag anser att mobilt BankID fungerar problemfritt överlag... 

 
  

På fråga åtta ville vi ta reda på ifall de svarande ansåg att mobilt BankID fungerar problemfritt. 215 

(54,99%) av de svarande valde alternativet “Instämmer helt”. 155 (39,64%) svarande valde “Instämmer i 

hög grad”, 17 (4,35%) valde “Instämmer delvis”, 1 (0,26%) “Instämmer inte alls”, 2 (0,51%) av de svarande 

“Instämmer inte alls” och slutligen var det 1 (0,26%) som valde att inte svara.  

 

Fråga 9 - Jag anser att det är lätt att använda mobilt BankID… 

 
På fråga nio ville vi ta reda på hur lätt det var för respondenten att använda mobilt BankID. 316 

respondenter (80,82%) valde alternativet “Instämmer helt”, 67 respondenter (17,14%) valde alternativet 
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“Instämmer i hög grad”, 7 respondenter (1,79%) valde alternativet “Instämmer delvis” och slutligen ansåg 1 

respondent (0,26%) att de “Instämmer i låg grad”. Ingen av respondenterna valde alternativen “Instämmer 

inte alls” eller “Jag vill inte svara”.  

 

Fråga 10 - Jag anser att mobilt BankID känns säkert... 

 

 
På fråga 10 ville vi ta reda på ifall de svarande upplevde mobilt BankID som säkert. 138 respondenter 

(35,29%) valde alternativet “Instämmer helt”, 160 respondenter (40,92%) valde alternativet “Instämmer i 

hög grad”, 81 respondenter (20,72%) valde alternativet “Instämmer delvis”, 10 respondenter (2,56%) valde 

alternativet “Instämmer i låg grad”. 2 respondenter (0,51%) valde alternativet “Instämmer inte alls”. Ingen 

av respondenterna valde alternativet “Jag vill inte svara”.  

 

Fråga 11 - Jag anser att min bank förmedlar tydlig information om mobilt BankID... 

 
På fråga 11 var vi intresserade av att veta hur respondenterna uppfattade att deras bank förmedlade 

information om mobilt BankID. 117 respondenter (29,92%) valde alternativet “Instämmer helt”, 139 

respondenter (35,55%) valde alternativet “Instämmer i hög grad”, 92 respondenter (23,53%) valde 

alternativet “Instämmer delvis”, 23 respondenter (5,88%) valde alternativet “Instämmer i låg grad”, 8 

respondenter (2,05%) valde alternativet “Instämmer inte alls”. Slutligen valde 12 respondenter (3,07%) att 

inte svara på frågan.  

 

Fråga 12 - Jag anser att jag har bra koll på vad jag kan göra med det mobila BankID’et... 

 
På fråga 12 var vi intresserade av att veta hur bra kunskap respondenten ansåg sig ha kring vilka 

användningsområden som finns med det mobila BankID’et. 171 respondenter (43,73%) valde alternativet 
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“Instämmer helt”, 154 respondenter (39,39%) valde alternativet “Instämmer i hög grad”, 59 respondenter 

(15,09%) valde alternativet “Instämmer delvis”, 6 respondenter (1,53%) valde alternativet “Instämmer i låg 

grad”. Ingen av respondenterna valde alternativet “Instämmer inte alls”. 1 respondent (0,26%) valde 

alternativet “Jag vill inte svara”.  

 

Fråga 13 - Jag anser att mobilt BankID kan vidareutvecklas till det bättre… 

 
På fråga 13 var vi intresserade av att veta ifall de ansåg att mobilt BankID kunde vidareutvecklas till det 

bättre. 96 respondenter (24,55%) valde alternativet “Instämmer helt”, 89 respondenter (22,76%) valde 

alternativet “Instämmer i hög grad, 134 respondenter (34,27%) valde alternativet “Instämmer delvis”, 49 

respondenter (12,53%) valde alternativet “Instämmer i låg grad”, 11 respondenter (2,81%) valde alternativet 

“Instämmer inte alls” och slutligen valde 12 respondenter (3,07%) alternativet “Jag vill inte svara”. 

 

Fråga 14 - Jag anser att det var enkelt att skaffa mobilt BankID... 

 
På fråga 14 var vi intresserade av att veta hur enkelt respondenterna ansåg det vara att skaffa mobilt 

BankID. 160 respondenter (40,92%) valde alternativet “Instämmer helt”, 106 respondenter (27,11%) valde 

alternativet “Instämmer i hög grad”, 98 respondenter (25,06%) valde alternativet “Instämmer delvis”, 21 

respondenter (5,37%) valde alternativet “Instämmer i låg grad”, 5 respondenter (1,28%) valde alternativet 

“Instämmer inte alls”. 1 respondent (0,26%) valde att inte svara på frågan.  
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Fråga 15 - Jag anser att det är lätt att avsluta mitt mobila BankID... 

 
På fråga 15 ville vi ta reda på hur lätt respondenterna ansåg det var att avsluta sitt mobila BankID. 58 

respondenter (14,83%) valde alternativet “Instämmer helt”, 44 respondenter (11,25%) valde alternativet 

“Instämmer i hög grad”, 35 respondenter (8,95%) valde alternativet “Instämmer delvis”, 6 respondenter 

(1,53%) valde alternativet “Instämmer i låg grad”, 6 respondenter (1,53%) valde alternativet “Instämmer 

inte alls”, 2 respondenter (0,51%) valde alternativet “Jag vill inte svara”. Slutligen valde 240 respondenter 

(61,38%) alternativet “Jag har aldrig avslutat ett mobilt BankID”.  

 

Fråga 16 - Idag används det mobila BankID’et i andra domäner än till bank- och myndighetsärenden. 

Kryssa i de domäner som du anser bör få utnyttja funktionaliteten hos det mobila BankID’et för att till 

exempel främja sina affärer.  

 
På fråga 16 var vi intresserade av respondenternas åsikter kring vilka andra domäner de ansåg att mobilt 

BankID bör få användas till. Här kunde respondenterna välja flera alternativ. 113 respondenter valde 

alternativet “Spelsidor”, 236 respondenter valde alternativet “Online-shopping”, 67 respondenter valde 

alternativet “SMS-lån/andra snabblån”, 128 respondenter  valde alternativet “Inget annat alternativ behövs”. 

Slutligen var det 57 respondenter som föreslog andra domäner. De mest förekommande förslagen på andra 

domäner kommer som tidigare beskrivet att presenteras i analysavsnittet.  

 

Fråga 19 - Anta att Skatteverket i framtiden kommer upp med en egen teknisk lösning av det mobila 

BankID’et. Skulle du då överväga att byta utfärdare till din mobila e-legitimation från det bank till 

Skatteverket? 

 
På fråga 19 var vi intresserade av att få reda på om respondenterna kunde tänka sig att byta utfärdare av sitt 

mobila BankID till Skatteverket om de skulle utveckla sin egen tekniska lösning i framtiden. 93 
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respondenter (23,79%) valde alternativet “Ja”, 82 respondenter (20,97%) valde alternativet “Nej” och 

slutligen 216 respondenter (55,24%) valde alternativet “Vet inte”.  

 

Fråga 20 - Varför använder du inte mobilt BankID? (Kryssa i de alternativ som stämmer in mest. Om inget 

alternativ passar in, skriv under andra alternativ) 

 
 

På fråga 20 var vi intresserade av att få reda på vilka bakomliggande anledningar som fanns om varför 

respondenter inte valt att använda sig av ett mobilt BankID. Här kunde respondenterna välja flera alternativ. 

En respondent valde alternativet “Svårt att skaffa”, 3 respondenter valde alternativet “Uppfattas krångligt”, 

3 respondenter valde alternativet “Litar inte på säkerheten”, 2 respondenter valde alternativet “Andra 

alternativ”. Ingen av respondenterna valde alternativen “Visste inte att det fanns”, “Saknar 

användningsområden” och “Har en för gammal telefon”.  
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4. Analys 
 

Analysen består av tre huvudområden. Dessa tre är jämförelse av attityder mellan olika åldersgrupper, 

jämförelse av banker samt en jämförelse av attityder mellan könen man och kvinna. Samtliga huvudrubriker 

kommer att analyseras utifrån den data vi fick från datainsamlingen.  

 

I detta analysavsnitt har vi valt att inkludera alla frågor från enkäten förutom frågan där respondenten fick 

svara på hur många gånger per dag de använder det mobila BankID’et. Från början var tanken att analysera 

om det fanns några attitydskillnader som gick att koppla till hur frekvent en person använder det mobila 

BankID’et. Då alternativen “6-9 ggr/per dag” och “10 ggr/per dag” endast stod för en samlad procent på 

5.74% av valen, tog vi beslutet att exkludera redogörelsen av den analysen då svarsfrekvensen ansågs vara 

för låg för att göra en rättvis jämförelse.  

 

Utöver detta har vi valt att inte analysera svaren från de respondenter som inte använder sig av mobilt 

BankID. Anledningen till detta är för att det endast var nio personer som svarade att de inte använder sig av 

mobilt BankID och utav dessa nio var det endast sex personer som valde något alternativ på fråga 20. Av 

dessa sex var det ingen som valde att motivera varför på de öppna frågorna. Vi anser därför att den data vi 

kan analysera är för bristfällig för att analysera. 

 

4.1 Åldersgrupper 

 

4.1.1 18-30 grupp 

Överlag hade åldersgrupp 18-30 en positiv inställning till det mobila BankID’et. Majoriteten av 

respondenterna i denna åldersgrupp ansåg att det fungerar på ett problemfritt sätt och att det är enkelt att 

använda sig av. På frågan kring hur säkert man anser att det mobila BankID’et kändes instämde en stor del 

in i en positiv riktning där 33,33% instämde helt och 41,67% instämde i hög grad. Det fanns dock en viss 

tendens till skepticism här, då 21,93% instämde delvis. Gällande hur bra kunskap respondenterna ansåg att 

de hade kring vad de kunde göra med det mobila BankID’et fanns även här en positiv tendens hos 

majoriteten av de svarande, där 40,79% instämde helt, 38,60% instämde i hög grad och 18.42% instämde 

delvis. På frågan om respondenterna ansåg att det mobila BankID’et kunde vidareutvecklas till det bättre var 

svaren väldigt splittrade. 23,68% instämde helt i påståendet, 21.49% i en hög grad, 34,21% delvis och 

16.23% instämde i en låg grad.  

 

På frågan om vilka andra domäner som respondenterna ansåg att det mobila BankID’et borde få användas 

till dominerade svarsalternativet “Onlineshopping” med 69,30% av respondenternas godtycke. 

Svarsalternativen “Spelsidor” och “SMS-lån/Andra lån” var inte lika populära där 28,07% ansåg att det 

förstnämnda borde få använda sig av det mobila BankID’ets funktionalitet medan 18,86% ansåg att 

lånesektorn borde få göra det. 28,07% ansåg att inget annat alternativ än myndigheter och banker borde få 

använda det. Slutligen valde 10,53% svarsalternativet “Andra domäner” där man öppet kunde föreslå 

domäner. Några exempel på områden som togs upp var “riksdagsval”, “bolagsregistrering”, “resesidor” 

och “porrsidor” där motiveringen för det sistnämnda var den att barn kan besöka hemsidorna i dagsläget 

utan att behöva bevisa att man är över 18 år.  

 

Genom den tematiska analys av de öppna svarsalternativen från de frågor där respondenten själv fick 

uttrycka sina åsikter kring vad de uppskattade mest respektive minst med det mobila BankID’et kom vi upp 

med ett par teman från de koder vi genererade från svaren. På frågan vad respondenten gillar mest med det 

mobila BankID’et fick vi fram två teman: ”användbarhet” och ”effektivitet”. När vi analyserade de 

negativa aspekterna kom vi fram till att det inte fanns några teman som på ett bra sätt representerade vad 

majoriteten av de svarande ansåg vara negativt, då de koder vi fick fram endast kom ifrån enstaka 
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respondenter. Exempel på dessa koder var “Krångligt”, “Krävande”, “Risk för mer konsumtion”, “Beroende 

av mobilen”, “Problem med överlappande sessioner” och “Att det inte alltid öppnas automatiskt”. 

 

4.1.2 30-40 grupp 

Liksom den tidigare åldersgruppen har 30-40 gruppen en positiv inställning till den tekniska lösningen 

mobilt BankID. På frågan om de ansåg att mobilt BankID fungerar felfritt svarade samtliga tillfrågade att de 

instämde helt (66,67%) eller instämmer i hög grad (33,33%). Ingen av de svarande valde något av de andra 

alternativen. Resultatet var snarlika på den nästkommande frågan, där vi ville veta hur lätt mobilt BankID 

var att använda. Där valde samtliga respondenter endast de två första alternativen, instämmer helt (87,18%) 

och instämmer i hög grad (12,82%). På frågan om säkerheten var 30-40 gruppen lite mer splittrad än på de 

två första frågorna, där fler uttryckte en viss osäkerhet kring tjänsten. Trots detta var det ingen som hade en 

tillräckligt negativ inställning för att välja alternativen instämmer i låg grad eller inte alls. 41,03% valde 

alternativet ”Instämmer helt”, 38,46% alternativet ”Instämmer i hög grad” samt 20,51% alternativet 

”Instämmer delvis”. Frågan som handlade om hur bra respondenterna visste vad de kunde göra med mobilt 

BankID var även den överlag positiv, med några som visade viss osäkerhet i sitt svar och valde alternativet 

”Instämmer delvis”. 58,97% valde instämmer helt, 30,77% valde instämmer i hög grad och 10,26% valde 

instämmer delvis.  

 

Åldersgruppen var splittrad på frågan om de ansåg att mobilt BankID kunde vidareutvecklas till det bättre. 

Här är det en någorlunda jämn fördelning på samtliga svarsalternativ, med instämmer inte alls som undantag 

med endast 2,56% svarande. 17,95% valde alternativet ”Instämmer helt”, 23,08% valde instämmer i hög 

grad, 33,33% valde instämmer delvis och 20,51% valde instämmer i låg grad. På frågan om vilka domäner 

som ska få utnyttja funktionaliteten hos mobilt BankID var det mer än hälften som ansåg att det bör få 

användas till onlineshopping (56,41%). Därefter hade åldersgruppen en jämn fördelning för spelsidor och 

inga andra alternativ behövs, där båda stod för vardera 33,33% av de utfrågade. Slutligen svarade 17,95% 

att det bör få användas av SMS-lån/andra snabblån och 15,38% som valde alternativet ”Andra domäner”. 

Exempel på andra domäner som gruppen valde att föreslå var “hanterande av abonnemang, exempelvis 

mobil och tidning”, “val/andra folkomröstningar” samt “investeringar, exempelvis nordnet och 

tessin”. En annan respondent tog upp en intressant poäng, där denne skriver att det borde gälla för alla 

domäner eller ingen alls. Respondenten ansåg att man inte ska kunna stänga ute vissa branscher bara för att 

några anser den som en “smutsig bransch”. Respondenten var tydlig i sitt svar att alla borde få utnyttja 

tjänsten eller ingen alls.  

 

Följande analys kommer att vara av den kvalitativa data vi fick fram utifrån de två öppna frågor som 

ställdes, vad respondenten tycker mest respektive minst om med mobilt BankID. De koder som vi 

identifierade på frågan om vad respondenterna tyckte minst om var “Klurigt”, “Krångligt”, “Uppfattas 

osäkert” samt “Svårt för äldre”. På frågan om vad respondenterna tyckte mest om identifierade vi koderna 

“Enkelt”, “Slipper bankdosan”, “Smidigt”, “Snabbt”, “Stabilt”, “Känns säkert” samt “Underlättar 

inloggning”. Utifrån dessa nyckelord skapade vi två olika teman, vilket var “Användbarhet” och 

“Effektivitet”.  

 

4.1.3 40-50 grupp 

Majoriteten i åldersgruppen 40-50 hade överlag en positiv syn på mobilt BankID. 58,54% instämmer helt i 

att mobilt BankID fungerar problemfritt och 36,59% instämde i hög grad. Frågan därefter frågas om de 

svarande anser att mobilt BankID är lätt att använda. På den här frågan var det 68,29% som instämde helt 

och 26,83% som instämde i hög grad. På frågan om mobilt BankID känns säkert svarade respondenterna att 

de hade en tilltro till mobilt BankID, då 34,15% instämde helt och 39,02% instämde i hög grad. Det fanns 

en viss skepticism till säkerheten, eftersom 19,51% valde alternativet ”Instämmer delvis” och 7,32% valde 

alternativet ”Instämmer i låg grad”. På frågan om hur bra respondenten visste vad de kunde göra med mobilt 
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BankID var de överlag positiva med 34,15% som valde alternativet ”Instämmer helt”, 53,66% valde 

alternativet ”Instämmer i hög grad” och 9,76% valde alternativet ”Instämmer delvis”. Det rådde delade 

meningar kring om mobilt BankID kunde utvecklas till det bättre. Där var det 26,83% av respondenterna 

som instämde helt, 26,83% instämde i hög grad och 41,46% valde alternativet ”Instämmer delvis”. På 

frågan om vilka domäner som ska få utnyttja funktionalitet hos mobilt Bank ID ansåg majoriteten (56,10%) 

att den ska användas för onlineshopping, 36,58% valde alternativet ”Spelsidor”, 17,07% valde alternativet 

”SMS-lån och andra typer av lån”, 29,27% valde alternativet ”Andra domäner”. Under alternativet ”Andra 

domäner” fick respondenterna möjlighet att själva komma på egna domäner som de ansåg att mobilt 

BankID ska få användas i. Exempel på dessa domäner som föreslogs var “verifiera körkort” och ”kundsidor 

som ICA”. 

 

Respondenterna fick två öppna frågor, där de hade möjlighet att svara på vad de tyckte mest om respektive 

minst om med mobilt BankID. Efter en tematisk analys på frågan om vad respondenterna tyckte mest om 

kunde vi identifiera koderna “Enkelt”, “Smidigt”, “Underlättar inloggning” och “Slipper signera”. På den 

andra frågan, det vill säga frågan om vad de tyckte minst om, kunde vi identifiera koderna “Osäkert” och 

“Krångligt”.  

 

4.1.4 50-60 grupp 

Liksom de tidigare åldersgrupperna så uppvisade även åldersgrupp 50-60 en generellt positiv inställning till 

det mobila BankID och dess funktionalitet. På den första attitydfrågan kring hur pass problemfritt man anser 

att det mobila BankID’et är instämde 61,54% in helt i påståendet, 29,23% i en hög grad och 7,69% 

alternativet ”Instämmer delvis”. Ingen av respondenterna valde alltså alternativen ”Instämmer i låg grad” 

eller ”Instämmer inte alls”. Data från nästa fråga där vi ville ta reda på hur pass enkelt man anser att det 

mobila BankID’et är att använda var nästintill identisk med den första frågan. 75,38% instämde helt i 

påståendet, 23,08% i en hög grad och 1,54% instämde delvis. Även här valde ingen respondent något av de 

andra alternativen.  

 

På frågan som behandlade respondenternas inställning till säkerheten fick båda alternativen instämmer helt 

och instämmer till hög grad 38,46% vardera. 20,00% valde alternativet ”Instämmer delvis” och 3,08% i låg 

grad. Åldersgruppen visade upp en positiv inställning till frågan gällande hur bra koll man ansåg att man har 

på vad man kan göra med det mobila BankID’et. 47,69% instämde helt i påståendet, 41,54% i hög grad och 

10,77% i en delvis mening. Ingen av de tillfrågade valde de andra alternativen. På frågan gällande det 

mobila BankID’ets potentiella utvecklingsmöjligheter var åsikterna splittrade kring de tre första 

alternativen. 29,23% instämde helt, 24,62% i hög grad och 32,21% instämde delvis. De två alternativen 

instämmer i låg grad och instämmer inte alls fick båda 3,08% vardera. I den sista attitydfrågan kring vilka 

domäner man anser att det mobila BankID’et ska få användas i tyckte majoriteten (50,77%) att enbart bank 

och myndigheter ska få använda sig av det. 38,46% valde alternativet ”Onlineshopping” och 29,23% 

alternativet ”Spelsidor”. Minst fick SMS-lån/andra snabblån med 10,77%. Var femte person valde att svara 

med ett eget alternativ, och några exempel på dessa var “Pensionsmyndigheten”, “1177”, “Svenska 

bostäder” och “Röstning i val”.  

 

Av den tematiska analysen från de frågor som gav oss kvalitativa data kunde vi från denna åldersgrupp 

härleda koderna “Smidigt”, “Tillgängligheten”, “Slipper använda andra ID-tjänster/dosa” ur frågan vad 

respondenten anser är det mest positiva med det mobila BankID’et. Från frågan kring vad man ansåg vara 

mindre bra kunde vi generera koderna “Endast en enhet”, “Ej support för alla domäner” och “Laggar/hänger 

sig”.  
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4.1.5 60+ grupp 

I gruppen 60+ fick vi inte in så mycket svar som vi hade hoppats på, men överlag uppfattades mobilt 

BankID som positivt. På den första attitydfrågan ifall mobilt BankID fungerar problemfritt valde 61,11% 

alternativet ”Instämmer helt”, 38,89% instämmer i hög grad. Nästa attitydfråga handlar om hur enkelt det är 

att använda mobilt BankID, där svarade majoriteten (77,78%) instämmer helt, medan 16,67% instämmer i 

hög grad, och slutligen valde 5,56% instämmer delvis.  

 

Nästa fråga handlade om respondenternas inställning till hur säkert mobilt BankID upplevdes. 38,89% valde 

instämmer helt, medan 50,00% valde alternativet ”Instämmer i hög grad” och 11,11% instämmer delvis. 

Respondera hade även bra koll på vad man kunde använda mobilt BankID till. Där över hälften (55,56%) 

instämmer helt, 27,78% i hög grad, 11,11% instämmer delvis och slutligen valde 5,56% instämmer i låg 

grad. Det rådde delade meningar om hur mobilt BankID kan vidareutvecklas till det bättre. Det var väldigt 

jämnt mellan de olika alternativen, 27,78% instämmer helt med detta påstående, 22,22% instämmer i hög 

grad, 22,78% instämmer delvis, slutligen valde 11,11% instämmer inte alls, och 11,11% valde alternativet 

“Jag vill inte svara”. På den sista attitydfrågan kring vilka domäner man anser att det mobila BankID ska få 

användas i, valde majoriteten 50,00% att det enbart ska få användas för bank och myndighetsärenden, 

44,44% valde onlineshopping, 16,67% SMS-lån/andra snabblån, 11,11% valde spelsidor och slutligen valde 

11,11% andra domäner, där de själva fick skriva ner några alternativ, exempelvis “Försäkringsbolag” och 

“Postnord”. 

 

Vi utförde en tematisk analys på de frågor där respondenterna fick möjlighet att svara själva, utifrån detta 

lyckades vi forma koder baserat på respondenternas svar. Detta resulterade i koderna “Smidighet” och 

“Snabbt” för de positiva aspekterna. De koder vi skapade utifrån de negativa aspekterna var “Ytterligare 

säkerhetsinloggningar”.  

 

4.1.6 Skillnader och likheter mellan åldersgrupper 

På den första attitydfrågan “Jag anser att mobilt BankID fungerar problemfritt överlag” kunde vi inte 

identifiera några märkbara skillnader mellan åldersgrupperna. Hos alla fem åldersgrupper var alternativet 

“Instämmer helt” det mest förekommande, där åldersgrupp 30-40 stod för den procentuellt största andelen 

med 66.67%. Åldersgrupp 18-30 och 50-60 var de enda grupperna som det gick att tyda en något skeptisk 

inställning från, då 18-30 hade 4.82% och 50-60 hade 7.69% som valde alternativet “Instämmer delvis”. En 

visuell representation av detta svar går att hitta i figur 1, bilaga 3.  

 

På den andra attitydfrågan “Jag anser att det är lätt att använda mobilt BankID” kunde vi identifiera några 

mindre skillnader mellan åldersgrupperna. Åldersgrupp 18-30 och 30-40 var de enda grupperna som hade 

en procentuell andel över 80% vardera när det kom till de som hade valt alternativet “Instämmer helt”, 

vilket tyder på att dessa åldersgrupper har en generellt mer positiv inställning till användbarheten hos mobilt 

BankID jämfört med de andra. En visuell representation av detta svar går att hitta i figur 2, bilaga 3.  

 

På den tredje attitydfrågan ”Jag anser att mobilt BankID känns säkert” hade de olika åldersgrupperna 

snarlika svar, men åldersgruppen 30-40 stack ut där 41,03% instämmer helt, vilket var en skillnad gentemot 

de andra åldersgrupperna. Vilket tyder på att åldersgruppen 30-40 var den grupp där majoriteten ansåg att 

mobilt BankID säkert. Samtidigt hade gruppen 18-30 högsta procentandel på 21,93% där de valde 

“Instämmer delvis”, vilket kan tolkas som att denna åldersgrupp är mest skeptisk till säkerheten. En visuell 

representation av detta svar går att hitta i figur 3, bilaga 3.  

 

På den fjärde attitydfrågan “Jag anser att jag har bra koll på vad jag kan göra med mobilt BankID” var det 

jämnt mellan åldersgrupperna. Det framgick att 30-40 gruppen och 60+ gruppen hade en högre procentandel 

som valde alternativet “Instämmer helt”, vilket tyder på att de har bättre uppfattning än de andra 
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åldersgrupperna om vad de kan göra med mobilt BankID. Utöver detta framgick det även att 18-30 gruppen 

hade 18,42% som valde alternativet “Instämmer delvis”. Denna procentandel är betydligt högre än för de 

övriga åldersgrupperna, vilket tyder på att denna åldersgrupp har minst koll av alla åldersgrupper. En visuell 

representation av detta svar går att hitta i figur 4, bilaga 3.  

 

På den femte attitydfrågan “Jag anser att mobilt BankID kan vidareutvecklas till det bättre” kan vi inte 

identifiera några märkbara skillnader mellan åldersgrupperna. Samtliga åldersgrupper uppvisade en neutral 

inställning till påståendet, där samtliga låg i spannet 28-41% på alternativet “Instämmer delvis”. Detta var 

även det mest valda alternativet hos samtliga åldersgrupper. En visuell representation av detta svar går att 

hitta i figur 5, bilaga 3.  

 

På den sjätte attitydfrågan, där vi undersökte vilka domäner som respondenterna ansåg att mobilt BankID 

bör få användas till, har vi identifierat flera olika skillnader mellan åldersgrupperna. Analysunderlaget visar 

att ju yngre man är, desto mer liberal är man sett till de tjänster man anser ska få använda sig av mobilt 

BankID. Detta framgår i analysen då det är en större andel i de lägre åldersgrupperna som valde alternativen 

“Spelsidor” och “Onlineshopping”. Detta antagande stärks även av att åldersgrupp 50-60 och 60+ har en 

markant högre procentandel som har valt alternativet “Inget annat alternativ behövs”, vilket betyder att de 

inte är lika öppna för nyare domäner. En visuell representation av detta svar går att hitta i figur 6, bilaga 3.  

 

På den sjunde och sista attitydfrågan var vi intresserade av att få veta om respondenterna var villiga att byta 

utfärdare av sitt mobila BankID om Skatteverket utvecklade en egen lösning. Analysunderlag visar att det 

var åldersgrupperna 30-40 och 40-50 som är mest benägna att byta sin utfärdare i framtiden om Skatteverket 

utvecklade sin egen lösning. De två åldersgrupper som var minst benägna att byta var 18-30 och 60+. Detta 

tyder på att folk i medelåldern, det vill säga åldersgrupperna 30-40 och 40-50, är mer öppna att använda sig 

av Skatteverkets egna lösning om de i framtiden väljer att utveckla en. En visuell representation av detta 

svar går att hitta i figur 7, bilaga 3.  

 

4.2 Kön 

De diagram som vi har använt oss av i denna analys finns att hitta i bilaga 4 - Diagram för analys av kön. 

 

För att svara på frågan om det fanns några skillnader mellan män och kvinnor valde vi att analysera de två 

juridiska kön vi frågade efter i enkäten. Vi anser inte att vilken bank respondenten hade är relevant för att 

svara på denna forskningsfråga och kommer därför inte att analysera de frågorna i denna del. Vi kommer 

därför endast att analysera de attitydfrågor som har en koppling till respondentens kön. De frågor som 

kommer att jämföras mellan könen är fråga 8, fråga 9, fråga 10, fråga 12, fråga 13, fråga 16, fråga 17, fråga 

18 och slutligen fråga 19. Det var totalt 217 män och 174 kvinnor som valde att svara på våra attitydfrågor.  

 

På frågan om respondenten ansåg att mobilt BankID fungerar felfritt var det svårt att identifiera några 

skillnader mellan könen. Det var 116 (53,46%) män som valde instämmer helt, 90 män (41,47%) instämmer 

i hög grad, 8 män (3,69%) instämmer delvis, 2 män (0,92%) instämmer inte alls och en man valde att han 

inte ville svara. Ingen man valde alternativet ”Instämmer i låg grad”. För kvinnorna var procentfördelningen 

väldigt likt männen, där 99 kvinnor (56,90%) valde instämmer helt, 65 kvinnor (37,36%) instämmer i hög 

grad, 9 kvinnor (5,17%) instämmer delvis och 1 kvinna (0,57%) som valde instämmer i låg grad. Ingen 

kvinna valde alternativen instämmer inte alls eller att de inte ville svara. En visuell representation av detta 

svar går att hitta i figur 1, bilaga 4.  

 

På frågan om respondenten ansåg att mobilt BankID är lätt att använda var det mycket överensstämmande 

mellan de båda könen. På denna fråga var det en stor majoritet av båda könen som valde alternativet 

”Instämmer helt”, där 170 män (78,34%) valde instämmer helt, 43 män (19,82%) instämmer i hög grad, 3 
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män (1,38%) instämmer delvis och en man (0,46%) valde instämmer i låg grad. Ingen man valde instämmer 

inte alls eller jag vill inte svara. För kvinnorna var fördelningen snarlik, med 146 kvinnor (83,91%) som 

valde instämmer helt, 24 kvinnor (13,79%) instämmer i hög grad och 4 kvinnor (2,30%) instämmer delvis. 

Ingen av kvinnorna valde alternativen instämmer i låg grad, instämmer inte alls eller alternativet ”Jag vill 

inte svara”. På den här frågan kunde vi inte identifiera några märkbara skillnader mellan män och kvinnor. 

En visuell representation av detta svar går att hitta i figur 2, bilaga 4. 

 

På frågan om mobilt BankID känns säkert var det återigen väldigt likt mellan de båda könen, där 82 män 

(37,79%) valde instämmer helt, 90 män (41,47%) instämmer i hög grad, 39 män (17,97) instämmer delvis, 5 

män (2,30%) instämmer i låg grad och en man (0,46%) som valde instämmer inte alls. Ingen man valde 

alternativet ”Jag vill inte svara”. För kvinnorna var procentfördelningen väldigt likt männen, med 56 

kvinnor (32,18%) som valde instämmer helt, 70 kvinnor (40,23%) instämmer i hög grad, 42 kvinnor 

(24,14%) instämmer delvis, 5 kvinnor (2,87%) instämmer i låg grad och en kvinna (0,57%) instämmer inte 

alls. Ingen kvinna valde alternativet ”Jag vill inte svara”. Vi kunde inte identifiera någon större skillnad 

mellan mäns och kvinnors svar på den här frågan. En visuell representation av detta svar går att hitta i figur 

3, bilaga 4. 

 

På frågan om respondenterna ansåg att de hade bra koll om vad de kunde göra med mobilt BankID var det 

97 män (44,70%) som valde instämmer helt, 85 män (39,17%) instämmer i hög grad, 29 män (13,36%) 

instämmer delvis, 5 män (2,30%) instämmer i låg grad och en man valde att inte svara på frågan. Ingen man 

valde instämmer inte alls. För kvinnorna var det 74 kvinnor (42,53%) som valde instämmer helt, 69 kvinnor 

(39,66%) instämmer i hög grad, 30 kvinnor (17,24%) instämmer delvis och en kvinna (0,57%) som valde 

instämmer i låg grad. Ingen av kvinnorna valde alternativen instämmer inte alls eller jag vill inte svara. På 

den här frågan kunde vi inte identifiera några märkbara skillnader mellan könen, då svaren var väldigt lika. 

En visuell representation av detta svar går att hitta i figur 4, bilaga 4. 

 

På frågan om respondenterna ansåg att mobilt BankID kan vidareutvecklas till det bättre svarade båda 

könen väldigt lika, men det var en större fördelning på de olika svarsalternativen. Här var det alternativet 

”Instämmer delvis” som var det vanligaste alternativet för de båda könen. För männen var det 53 män 

(24,42%) som valde instämmer helt, 54 män (24,88%) instämmer i hög grad, 67 män (30,88%) instämmer 

delvis, 31 män (14,29%) instämmer i låg grad och 6 män (2,76%) som valde instämmer inte alls. Det var 

även 6 män som valde alternativet ”Jag vill inte svara”. För kvinnorna var det 43 kvinnor (24,71%) som 

valde instämmer helt, 35 kvinnor (20,11%) instämmer i hög grad, 67 kvinnor (38,51%) instämmer delvis, 

18 kvinnor (10,34%) instämmer i låg grad och 5 kvinnor (2,87%) som valde instämmer inte alls. Det var 

även här 6 kvinnor som valde alternativet ”Jag vill inte svara”. På den här frågan kunde vi inte identifiera 

några märkbara skillnader mellan könen. En visuell representation av detta svar går att hitta i figur 5, bilaga 

4. 

 

På frågan där vi ville se om det fanns andra domäner som respondenterna ansåg att mobilt BankID ska få 

användas av, var svaren återigen väldigt lika fast med en rätt märkbar skillnad på den ena domänen. För 

männen var det 88 män (40,55%) som ansåg att spelsidor bör få använda sig av mobilt BankID, 133 män 

(61,29%) valde onlineshopping, 46 män (21,20%) valde SMS-lån/andra snabblån, 67 män (30,88%) som 

valde alternativet ”Inga andra alternativ behövs”. Det var även 38 män (17,51%) som föreslog egna 

alternativ på det öppna svarsalternativet. För kvinnorna var det endast 25 kvinnor (14,37%) som ansåg att 

spelsidor bör få använda sig av mobilt BankID, 103 kvinnor (59,20%) valde onlineshopping, 21 kvinnor 

(12,07%) valde SMS-lån/andra snabblån, 61 kvinnor (35,06%) som valde alternativet ”Inga andra alternativ 

behövs”. Det var även 19 kvinnor (10,92%) som föreslog egna alternativ på det öppna svarsalternativet. På 

den här frågan framkommer det tydligt att det är många fler män än kvinnor som anser att spelsidor bör få 

utnyttja funktionaliteten hos mobilt BankID. För shoppingsidorna var båda könen överens, med vardera 

nära 60%. Svaren från de andra domänerna som de båda könen valde att skriva om var snarlika, där båda 
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föreslog exempelvis “Resesidor”, “Val/folkomröstningar” samt “Alla sidor där man på något sätt måste 

identifiera sig”. En visuell representation av detta svar går att hitta i figur 6, bilaga 4. 

 

På frågan om vad respondenten tyckte mest om med mobilt BankID var svaren väldigt lika mellan de båda 

könen. Vi utförde en tematisk analys där vi utifrån respondenternas svar tog fram koder för att på ett mer 

strukturerat sätt kunna se på eventuella skillnader. De koder vi identifierade för båda könen var “Smidig”, 

“Enkelhet” och “Lätt”. Det var givetvis några få enskilda svar som skilde sig mellan könen, men då de stod 

för en så pass liten procent av de totala svaren har vi valt att inte jämföra dessa mer utförligt.  

 

På frågan om vad respondenten tyckte minst om med mobilt BankID var svaren även här väldigt lika mellan 

de båda könen. De koder vi identifierade utifrån den tematiska analysen som stämmer överens för båda 

könen är “Hänger sig”, “Struligt när man byter mobil” och “Kan kapas av obehöriga personer”. Även på 

denna fråga var det några enskilda svar som skiljer sig åt, men då det stod för en så pass liten procent av de 

totala svaren har vi även här valt att inte jämföra dessa mer utförligt.  

 

Den sista frågan vi valde att jämföra könen attityder kring var frågan om respondenten kunde tänka sig att 

byta utfärdare från sin bank till Skatteverket om de skulle utveckla en egen liknande lösning. Här var 

männen mer öppna för att eventuellt byta lösning i framtiden, där 62 män (28,57%) valde alternativet ”Ja”, 

medan för kvinnorna var det endast 31 kvinnor (17,82%) som valde alternativet ”Ja”. Procenten för de som 

svarade Nej var väldigt lik mellan de båda könen, där männen stod för 44 respondenter (20,28%) och 

kvinnorna för 38 respondenter (21,84%). Det var dock en stor majoritet som valde alternativet ”Vet inte”, 

för männen var denna siffra 51,15% och för kvinnorna 60,34%. En visuell representation av detta svar går 

att hitta i figur 7, bilaga 4. 

 

4.3 Banker 

De diagram som vi har använt oss av i denna analys finns att hitta i bilaga 5 - Diagram för analys av banker.  

 

De tre attitydfrågorna “Jag anser att min bank förmedlar tydlig information om mobilt BankID”, “Jag anser 

att det var enkelt att skaffa mobilt BankID” och “Jag anser att det var lätt att avsluta mitt mobilt BankID” 

gav oss möjligheten att analysera om det finns några skillnader eller likheter mellan bankernas kunder. Vi 

hade med 10 stycken banker i enkäten, men då vi inte fick in tillräckligt med svar från alla valde vi att 

begränsa oss till de som hade ett tillräckligt stort underlag, vilket var Swedbank, Nordea, Handelsbanken 

och SEB. Nedan följer en redogörelse för respektive påstående.  

 

4.3.1 Påståendet “Jag anser att min bank förmedlar tydlig information om mobilt BankID” 

Respondenterna hos de berörda bankerna hade snarlika uppfattningar om detta påstående. 

De sammanlagda svaren från alla banker visade att det enbart var 29,14% som valde alternativet 

”Instämmer helt”. 30,95% av de respondenter som var kunder hos Nordea valde alternativet ”Instämmer 

helt”. De andra bankerna hade likvärdiga resultat där Swedbank stod för 28,36%, Handelsbanken för 

28,57% och slutligen stod SEB för 29,09%. Majoriteten av respondenterna instämde i hög grad, vilket 

motsvarar 35,42% av respondenterna. Av dessa står Handelsbankens kunder för 38,96%, Swedbank med 

35,07%, Nordea med 34,52% och slutligen SEB som stod för 32,73%.  

 

På detta påstående var det 24,28% av respondenterna som valde alternativet ”Instämmer delvis”. Av dessa 

var det Nordeas kunder som bidrog med 27,38% av svaren, Swedbank med 25,37%, Handelsbanken med 

22,08% och slutligen SEB med 20,00%. 6% valde alternativet ”Instämmer i låg grad”, där 9,09% av SEB:s 

kunder valde detta alternativ, 6,49% Handelsbanken, 5,97% av Swedbanks kunder och enbart 1,19% av 

Nordeas kunder. 3,4% av respondenterna valde alternativet “Jag vill inte svara”. En visuell representation 

av detta svar går att hitta i figur 1, bilaga 5. 
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4.3.2 Påståendet “Jag anser att det var enkelt att skaffa mobilt BankID” 

Respondenterna hos de fyra berörda bankerna uppvisade en generellt god inställning till detta påstående. 

Hela 40,85% av de fyra bankernas kunder instämde helt i påståendet, där Nordeas kunder stod för den mest 

positiva inställningen där 46,43% valde alternativet. Swedbank kom därefter med 40,30%, följt av SEB med 

38,18% och slutligen Handelsbanken med 37,66%. Av de 28,00% som instämde i hög grad så stod SEB för 

den största delen där 36,26% valde alternativet. Resultatet hos de tre andra bankerna var väldigt snarlikt, där 

Swedbank fick 26,87%, Nordea 26,19% och Handelsbanken 25,97%. Handelsbanken var den bank där flest 

kunder valde alternativet ”Instämmer delvis”, närmare sagt 28,57% av kunderna. Tätt därefter kom 

Swedbank med 27,61%, Nordea med 21.43% och SEB med 18.18%.  

 

Av de 350 respondenterna som var kund hos någon av de fyra bankerna var det enbart 5,14% som valde 

alternativet ”Instämmer i låg grad” och 1,1% alternativet ”Instämmer inte alls”. Nordea och Handelsbanken 

stod för kvoten av de kunder som valde det sistnämnda alternativet, med 2.38% respektive 2,60% av valen.  

 

Sammanfattningsvis talar siffrorna för att bankerna har lyckats i positiv bemärkelse att ta fram 

tydliga instruktioner kring hur man skaffar sig det mobila BankID’et, med undantag för 

Handelsbanken där det går att tyda en något mer negativ inställning till påståendet jämfört med de 

andra bankerna. En visuell representation av detta svar går att hitta i figur 2, bilaga 5. 

 

4.3.3 Påståendet “Jag anser att det var lätt att avsluta mitt mobilt BankID” 

Data från detta påstående visade att hela 62% av de svarande aldrig hade avslutat ett mobilt BankID. 

Handelsbanken var den bank där flest inte hade avslutat ett mobilt BankID med 70,13%. I övrigt stämde 

9,09% av kunderna härifrån helt in i påståendet, 6,49% i hög grad, 9,09% delvis, 2,60% i låg grad och 

1,30% inte alls. Av de 49 kunderna (36,57%) hos Swedbank som valde något av de alternativen som 

indikerar att de någon gång avslutat ett mobilt BankID så stämde 12,69% in helt i påståendet, 6,49% i en 

hög grad, 8,96% delvis, 0,75% i låg grad och 1,30% inte alls.  

 

SEB hade flest positiva röster, där 20% instämde helt i påståendet och 14.55% till en hög grad. De 

resterande tre alternativen hos SEB-kunderna fick sammanlagt 7.20%. Nordeas kunder uppvisade också en 

positiv inställning där 19.05% av de 84 svarande från Nordea instämde helt i påståendet. Alternativen 

instämmer i hög grad och instämmer delvis fick båda 10,71%. De två sista alternativen fick en samlad 

procent på 3.57%.  

 

Siffrorna visade på en positiv inställning hos de som någon gång har avslutat ett mobilt BankID. Men 

återigen är Handelsbanken den bank som utmärker sig i en något negativ bemärkelse jämfört med de andra 

bankerna. En visuell representation av detta svar går att hitta i figur 3, bilaga 5. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Koppling till tidigare forskning 

Den tidigare forskningen hos de tre vetenskapliga artiklar vi valde att ta med i uppsatsen visar på den 

centrala position som säkerhetsaspekten har i e-legitimationens ramverk. I både Göransson (2018) och 

Draheim et al., (2017) dras slutsatser som tyder på en viss skepticism hos personer när det kommer till 

användandet av e-legitimationer. Vi kan genom analys av våra data stärka dessa slutsatser, då vi har en 

påståendefråga där respondenten har fått ta ställning till säkerhetsaspekten hos mobilt BankID. Med det 

sagt, har vi dock inte undersökt de underliggande faktorer som kan ligga till grund till varför respondenterna 

svarade som de gjorde. Detta är något Göransson (2018) presenterade i sin vetenskapliga artikel och det 

hade varit intressant för oss om någon i framtiden tog sig an detta uppdrag och undersökte detta. Några av 

Göransson (2018) övriga slutsatser innefattar att flera av de intervjuade tyckte att mobilt BankID var ett 

användbart verktyg som underlättar deras vardag, exempelvis med att man inte behöver komma ihåg 

flera olika lösenord. Detta är något vi har kunnat identifiera utifrån analysen, speciellt på det öppna frågorna 

där respondenterna fick svara mer öppet om deras åsikter och tankar. Vi identifierade flera nyckelord och 

teman som stärker detta, exempelvis “Användbarhet” och “Enkelt”. Det framgick tydligt från analysen att 

majoriteten av de utfrågade tyckte att mobilt BankID är ett enkelt och användarvänligt verktyg som 

underlättar deras vardag.  

 

Axelsson och Melin (2018), menar i sin slutsats att tillit är en viktig del i hela legitimationsprocessen och 

att det är kopplat till användbarhet och säkerhet. Det som framgår i Axelsson och Melin (2018) är att e-

tjänster endast kommer användas om personer har ett förtroende för dem, speciellt för myndighetstjänster. 

Vi frågade respondenterna om de var villiga att tänka sig byta utfärdare om Skatteverket utvecklade en egen 

liknande tjänst i framtiden. Vi identifierade en viss skepticism utifrån den data vi fick in, då siffran för de 

som kunde tänka sig att byta var låg. Detta kan tyda på att respondenterna inte litar på tjänster som är 

kopplat till statliga myndigheter. Vi vet dock inte om det faktiskt är så och i sådana fall bakomliggande 

anledningarna till detta. Det hade varit intressant att utföra framtida forskning inom detta område för att få 

veta mer.  

 

Draheim et al. (2017) kunde i sin slutsats presentera att yngre personer är mer öppna för förändring, 

medan äldre är inte lika öppna. Detta är något vi kunde identifiera utifrån analysen, där de yngre 

respondenterna var mer öppna för nya användningsområden för mobilt BankID. De var positiva för 

användning på spelsidor (exempelvis casino), medan de äldre åldersgrupperna var mer skeptiska vilket 

återspeglade sig i analysen. Draheim et al. (2017) gav respondenterna även möjlighet till att lämna 

eventuella kommentarer om vad de tyckte om denna typ av lösning.  Respondenterna ansåg att smidigheten, 

snabbheten och att kunna utföra en signatur trådlöst var de främsta fördelarna, vilket var något vi även 

identifierat i analysen. Respondenterna listade ett antal fördelar med mobilt BankID och svarade med ord 

som exempelvis “Smidigt”, “Enkelt” och “Användbarhet”. Draheim et al. (2017) undersökning visade att 

säkerheten var det främsta problemet med en teknisk lösning. Detta var även något som enkätsvaren kunde 

återspegla till viss del. Respondenterna hade inte full tillit till säkerheten och detta var även något som 

återspeglas i frågan om vad de tyckte minst om med mobilt BankID.  

 

5.2 Koppling till forskningsfrågor 

Första forskningsfrågan undersökte ifall det fanns några skillnader på hur olika åldersgrupper ser på 

användandet av det mobila BankID’et. Vi hade sedan tidigare en hypotes om att yngre personer överlag 

skulle ha en mer positiv uppfattning till den tekniska lösningen jämfört med äldre personer. Efter analysen 

kunde vi dra slutsatsen att så inte var fallet. Det visade sig att de alla åldersgrupper hade en generellt god 

inställning till det mobila BankID’et och att den enda skillnaden som gick att hitta var i frågan gällande 

vilka domäner som det mobila BankID’et borde få användas i. Vi anser att alla åldersgrupper fick in nog 
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med svar för att man ska kunna dra slutsatser från dessa, även fast åldersgrupp 18-30 med 254 personer 

givetvis har en starkare grund än de resterande åldersgrupperna.  

 

I takt med den andra forskningsfråga hade vi en tidigare gemensam hypotes om att män var mer positiva till 

olika tekniska lösningar och att detta var anledningen till varför vi valde att undersöka detta i uppsatsen. 

Efter undersökningen kan vi se att vår tidigare hypotes inte riktigt håller. I analysen framgick det att det 

nästan inte finns några skillnader mellan män och kvinnor i de frågor vi valde att undersöka. Då det bara 

framgick en tydlig skillnad mellan män och kvinnor på frågan om vilka domäner som respondenterna ansåg 

att mobilt BankID bör få användas i kan vi i dagsläget inte hålla med vår tidigare hypotes.  

 

Liksom den andra forskningsfråga, hade vi en egen tidigare hypotes om att banker i Sverige utfärdade 

information om mobilt BankID på olika sätt i en positiv och negativ bemärkelse. Resultatet från 

undersökningen visar att denna hypotes till största delen är falsk. Vi har endast kunnat identifiera en bank 

som utmärker sig i en något negativ bemärkelse. Med det sagt, trodde vi dock att denna skillnad mellan 

bankerna skulle vara större än vad utfallet blev. Vi är trots det positivt överraskade över det resultat vi har 

kunnat identifiera då det tyder på att många av bankerna ger ut information om mobilt BankID på ett bra 

sätt.  
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6. Slutsats 
 

6.1 Forskningsfrågor 

 

6.1.1 Åldersgrupper 

Vår slutsats är att det inte finns speciellt stora skillnader mellan hur olika åldersgrupper ser på användandet 

av den tekniska lösningen mobilt BankID. Den största skillnaden går att hitta i attityden kring vilka 

domäner som borde få använda sig av det mobila BankID’ets funktionalitet, där de yngre åldersgrupperna 

var mer öppna för flera användningsområden medan flera av de äldre respondenterna (50+) ansåg att 

myndigheter enbart borde få använda sig av det. Ifrån de resterande attitydfrågornas svar kunde vi inte 

identifiera några märkbara skillnader hos åldersgrupperna. Därav är slutsatsen att majoriteten av personer 

över 18 år i Sverige anser att mobilt BankID är en teknisk lösning som kan ses som användarvänlig och 

pålitlig.  

 

6.1.2 Kön 

Vi kunde inte identifiera några större skillnader mellan kvinnor och män. Den fråga där vi identifierade 

störst skillnad mellan könen var frågan angående vilka domäner respondenterna ansåg att mobilt BankID 

ska få användas i. Därav är slutsatsen att männen är mer öppna för användning av mobilt BankID på 

spelhemsidor än vad kvinnorna är, samt att männen är mer öppna än kvinnorna på frågan om de kan tänka 

sig att byta utfärdare om Skatteverket utvecklar en egen lösning i framtiden. På de resterande frågorna 

kunde vi inte identifiera några större märkbara skillnader mellan könen.  

 

6.1.3 Banker 

Slutsatsen är att respondenterna ansåg överlag att deras respektive bank förmedlar tydlig information om 

mobilt BankID, då majoriteten av respondenterna instämde i hög grad på denna enkätfråga. Av svaren går 

det även att dra slutsatsen att majoriteten av bankerna har lyckats i sina instruktioner kring hur man skaffar 

och avslutar sitt mobila BankID, bortsett från Handelsbankens kunder som uppvisar en något mer negativ 

attityd jämfört med de andra bankernas kunder.  

 

6.2 Uppsatsbidrag 

Vi anser att uppsatsen är av beskrivande karaktär där resultatet av undersökningen har analyserats och 

presenterats. Vi tror att resultatet av denna undersökning är främst användbar för de som arbetar med mobilt 

BankID och den framtida utvecklingen. Resultatet kan även vara intressant för de personer som arbetar 

inom systemutveckling, då det belyser personers inställning till den tekniska lösningen. Uppsatsen är även 

tänkt att kunna användas av framtida forskare inom liknande område, där resultatet av uppsatsen kan 

jämföras med deras egna resultat. En annan grupp som kan dra nytta av resultatet är banker, då vi också 

undersöker respondenternas åsikt kring hur deras bank tillhandahåller information om det mobila BankID 

samt hur enkelt de ansåg att det var att skapa och avsluta mobilt BankID.  

 

6.3 Framtida forskning 

Vi anser att det hade varit intressant att utföra en kvalitativ studie med liknande frågor som vi använde oss 

av i vår enkät. Det vi känner hade varit intressant att veta är de bakomliggande orsaker och anledningar om 

varför respondenterna svarade som de gjorde på påståendefrågorna. Då vi utförde en kvantitativ studie hade 

vi inte möjlighet att ställa följdfrågor utifrån de svar som respondenterna gav. Vi vet vad de har svarat, inte 

varför de har svarat på det sättet. Vi tror att de bakomliggande anledningarna kan se olika ut från person till 

person.  
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8. Bilagor  

 

8.1 Bilagor 1 
 

 
Figur 1 - Koncepten vi använde oss av i matrisen 
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Figur 2 - Matris innan vi hade sorterat ut de 

artiklar vi valde att använda oss av.  

 

 
Figur 3 - Matris efter vi hade sorterat ut de 

artiklar vi valde att använda oss av.  
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8.2 Bilaga 2 - Enkätfrågor 
 

Hej! 
 
Vi är tre studenter som läser vår kandidatkurs inom det systemvetenskapliga programmet på 
Örebro Universitet. Vi gör en studie där vi vill få reda på om det finns några skillnader på hur 
olika åldersgrupper ser på användandet kring den tekniska lösningen Mobilt BankID. Vi skulle 
uppskatta om du vill vara delaktig i vår studie och fylla i vår enkät. Beräknad uppskattad tid att 
fylla i enkäten är omkring 4-5 minuter. Du kan när som helst välja att avsluta enkäten och de svar 
du tidigare har fyllt i kommer inte att lagras. 
 
Alla svar kommer följa GDPR (Dataskyddsförordningen) och alla svar kommer vara anonyma. Vi 
kommer inte på något sätt kunna para ihop ett specifikt svar till en specifik person. 
 
För att delta i denna enkät måste du vara minst 18 år gammal. Genom att klicka i att du 
samtycker till denna enkät bekräftar du att du är minst 18 år gammal. 
 
Om du har några frågor eller andra funderingar kan du kontakta någon av oss på följande sätt: 
 
Andreas Dahlin Sandered - andreasdahlin@live.se 
Max Engberg - engberg-max@hotmail.com 
Hano Sabir - hano.sabir@hotmail.se 
 
Stort tack för din medverkan! 
 

Introduktion 
Marknadsundersökning på människors användande av mobilt BankID 
1. Samtycker du till denna enkät 
Ja 
Nej 
 

Allmänna frågor 
Marknadsundersökning på människors användande av mobilt BankID 
* 2. Vilket är ditt juridiska kön? 
Kvinna 
Man 
 

* 3. Vilken åldersgrupp tillhör du? 
18-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60+ 
 

* 4. Vilken bank använder du dig av? (Om fler, markera alla) 
Nordea 
Swedbank 
Handelsbanken 
Skandiabanken 
Danske Bank 
ICA Banken 
Länsförsäkringar 
SEB - Skandinaviska Enskilda Banken 
Sparbanken Syd 
Ålandsbanken 
 

* 5. Har du någon gång haft ett eget mobilt BankID? 
Ja 
Nej 
 

Om du svarade ja på att du har haft ett eget mobilt bankid 
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Marknadsundersökning på människors användande av mobilt BankID 
* 6. Vilken bank har utfärdat ditt nuvarande mobila BankID? 
Nordea 
Swedbank 
Handelsbanken 
Skandiabanken 
Danske Bank 
ICA Banken 
Länsförsäkringar 
SEB - Skandinaviska Enskilda Banken 
Sparbanken Syd 
Ålandsbanken 
Jag vill inte svara 
 

* 7. Hur många gånger per dag använder du mobilt bankID? 
1-2 ggr/dag 
3-5 ggr/dag 
6-9 ggr/dag 
10 ggr+/dag 
Vet inte 
Jag vill inte svara 
 

* 8. Jag anser att mobilt bankID fungerar problemfritt överlag... 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Instämmer delvis 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
Jag vill inte svara 
 

* 9. Jag anser att det är lätt att använda mobilt BankID… 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Instämmer delvis 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
Jag vill inte svara 
 

* 10. Jag anser att mobilt BankID känns säkert... 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Instämmer delvis 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
Jag vill inte svara 
 

* 11. Jag anser att min bank förmedlar tydlig information om mobilt BankID… 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Instämmer delvis 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
Jag vill inte svara 
 

* 12. Jag anser att jag har bra koll på vad jag kan göra med det mobila BankID’et… 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Instämmer delvis 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
Jag vill inte svara 
 

* 13. Jag anser att mobilt BankID kan vidareutvecklas till det bättre… 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Instämmer delvis 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
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Jag vill inte svara 
 

* 14. Jag anser att det var enkelt att skaffa mobilt BankID… 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Instämmer delvis 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
Jag vill inte svara 
 

* 15. Jag anser att det är lätt att avsluta mitt mobila BankID… 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Instämmer delvis 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
Jag vill inte svara 
Jag har aldrig avslutat ett mobilt BankID 
 

* 16. Idag används det mobila bankID’et i andra domäner än till bank och myndighetsärenden. Kryssa i 
de domäner som du anser bör få utnyttja funktionaliteten hos det mobila bankID’et för att till exempel 
främja sina affärer. 
Spelsidor 
Onlineshopping 
SMS-lån/andra snabblån 
Inget annat alternativ behövs (du anser att det endast ska finnas i bank och myndighetstjänster) 
Andra domäner 
 

* 17. Vad tycker du mest om med mobilt BankID? (Motivera ditt svar) 
 
* 18. Vad tycker du minst om med mobilt BankID? (Motivera ditt svar) 
 
* 19. Anta att Skatteverket i framtiden kommer upp med en egen teknisk lösning av det mobila bankID’et. 
Skulle du då överväga att byta utfärdare till din mobila e-legitimation från din bank till Skatteverket? 
Ja 
Nej 
Vet inte 
 

Om du svarade nej på att du har haft ett eget mobilt bankid 
Marknadsundersökning på människors användande av mobilt BankID 
* 20. Varför använder du inte mobilt BankID? (Kryssa i de alternativ som stämmer in mest. Om inget 
alternativ passar in, skriv under andra alternativ) 
Svårt att skaffa 
Uppfattas krångligt 
Litar inte på säkerheten 
Visste inte att det fanns 
Saknar användningsområde (känner inget behov av det) 
Föredrar andra alternativ (exempelvis utföra bankärenden genom "bankdosa") 
Har en för gammal telefon 
Andra alternativ 
 

* 21. Skulle du kunna tänka dig att använda mobilt BankID i framtiden? (Om JA, motivera här, annars 
svara på nästa fråga) 
 
* 22. Skulle du kunna tänka dig att använda mobilt BankID i framtiden? (Om NEJ, motivera här) 
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8.3 Bilaga 3 - Diagram för analys av åldersgrupper 
 

 

Figur 1 – Jag anser att mobilt bankID fungerar problemfritt överlag 

 

Figur 2 – Jag anser att det är lätt att använda mobilt BankID 
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Figur 3 – Jag anser att mobilt BankID känns säkert 

Figur 4 – Jag anser att jag har bra koll på vad jag kan göra med det mobila BankID’et 
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Figur 5 – Jag anser att mobilt BankID kan vidareutvecklas till det bättre 

Figur 6 – Idag används det mobila bankID’et i andra domäner än till bank och myndighetsärenden. Kryssa 

i de alternativ som du anser bör få utnyttja funktionaliteten hos det mobila bankID’et för att till exempel 

främja sina affärer 
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Figur 7 – Anta att Skatteverket i framtiden kommer upp med en egen teknisk lösning av det mobila 

bankID’et. Skulle du då överväga att byta utfärdare till din mobila e-legitimation från din bank till 

Skatteverket? 
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8.4 Bilaga 4 - Diagram för analys av kön 
 

 
Figur 1 – Jag anser att mobilt bankID fungerar problemfritt överlag 

 

 
Figur 2 – Jag anser att det är lätt att använda mobilt BankID 
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Figur 3 – Jag anser att mobilt BankID känns säkert 

 

 
Figur 4 – Jag anser att jag har bra koll på vad jag kan göra med det mobila BankID’et 
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Figur 5 – Jag anser att mobilt BankID kan vidareutvecklas till det bättre 

 

 
Figur 6 – Idag används det mobila bankID’et i andra domäner än till bank och myndighetsärenden. Kryssa 

i de domäner som du anser bör få utnyttja funktionaliteten hos det mobila bankID’et för att till exempel 

främja sina affärer 
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Figur 7 – Anta att Skatteverket i framtiden kommer upp med en egen teknisk lösning av det mobila 

bankID’et. Skulle du då överväga att byta utfärdare till din mobila e-legitimation från din bank till 

Skatteverket? 
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8.5 Bilaga 5 - Diagram för analys av banker 
 

 
Figur 1 – Jag anser att min bank förmedlar tydlig information om mobilt BankID 

 

 
Figur 2 – Jag anser att det var enkelt att skaffa mobilt BankID 
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1. Figur 3 – Jag anser att det är lätt att avsluta mitt mobila BankID 

 

 

 

 


