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Sammanfattning  
Utgångspunkten för denna uppsats är en förstudie om den trådlösa tekniken Near Field 

Communication (NFC), som vi författare genomförde via en enkät. Några av svaren på enkäten som 

berörde ämnet riskbeteende fick oss att undra varför respondenter svarade som de gjorde på vissa 

frågor, då detta kunde innebära att de tog en risk med personlig information. Detta ledde till att vi 

ville ta reda på varför och till vilken gräns personer är villiga att ta risker med ny teknik, men även 

vilka variabler som spelar in i deras beslut att använda eller inte använda ny teknik. Vårt 

tillvägagångssätt är en litteraturstudie för att förstå vad som menas med användbarhet, riskbeteende 

och pålitlighet samt hur dessa hänger ihop. Efter att vi bildat oss en uppfattning om dessa och 

fördjupat oss lite mer inom ämnena, så genomförde vi intervjuer för att se hur den information vi 

forskat fram förhöll sig till våra respondenter. Urvalet av de personer som intervjuades har varit 

”bekvämlighetsurval”, alltså personer i vår närhet.  Resultatet pekar på att det finns en hel del 

förarbete att genomföra innan man lanserar ny teknik. Dessutom har upplevd pålitlighet till företaget 

stor betydelse. För att många personer ska ta till sig ny teknik krävs det information och en del tillit 

till företaget i fråga, detta för att personen ens ska börja använda tekniken. 
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Förord 
Vi författare till denna uppsats vill tacka vår handledare Johan Aderud på Örebro Universitet för 

handledningen och hjälpen med framtagningen av detta ämne som uppsatsen belyser. Dessutom vill 

vi rikta ett stort tack till alla de respondenter som ställt upp på att bli intervjuade, utan er hade 

denna uppsats inte varit möjlig att genomföra. 

Vi hoppas även att ni som läser denna uppsats tycker att den är lika rolig att läsa som vi tycker att 

den har varit att skriva.  

 

 

Trevlig fortsatt läsning. 

 

Per-Erik Erlandsson och Gustav Strid  
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1. Inledning 

1.1 Ämnesområde 
Ämnet ny teknik är alltid något som är relevant oavsett tid, all teknik har någon gång varit ny och 

kämpat med att konsumenter skall acceptera och anamma tekniken i ens vardag. Med ny teknik 

menar vi teknik som inte används av allmänheten i en större utsträckning, tekniken i sig kanske inte 

är så speciellt ny om man ser till hur pass länge den faktiskt funnits men den har ännu inte antagits 

av privatpersoner i någon större utsträckning. Eftersom ny teknik är ett omfattande begrepp så 

kommer vi fokusera på ny teknik inom IT. Men vad krävs då för att man skall acceptera ny teknik? I 

denna uppsats berör vi ny teknik utifrån personers inställningar och attityder, pålitlighet i form av 

tillit till andra personer eller företag som man interagerar med samt tillit till tekniken som används. 

Användbarhet i den form av att tekniken är enkel att använda och förstå sig på, och 

risktänkande/riskbeteende som har med användarnas vilja att ta eventuella risker som medföljer ny 

teknik, med hjälp av ”caset” Near Field Communication, som hädanefter förkortas till NFC. NFC är en 

trådlös teknik som är relativt ny på marknaden och som kan jämföras med andra tekniker i samma 

område såsom exempelvis Bluetooth. Skillnaden mellan NFC och Bluetooth är att NFC bland annat 

inte behöver par kopplas med den andra kommunicerande enheten vilket Bluetooth måste. På detta 

sätt blir det enklare för NFC att exempelvis utföra saker snabbare då man inte behöver acceptera 

kommunikationer likt Bluetooth. Dock kan detta ha negativa aspekter på säkerheten, eftersom man 

lätt kan skapa trådlös kommunikation med nya enheter så bidrar detta även till ökade risker såsom 

informationsstöld och liknande som påvisas senare i denna uppsats. När det gäller så pass allvarliga 

risker som exempelvis informationsstöld är människor i allmänhet medvetna om dessa eller tar de 

för givet att tekniken är säker? Kan det vara som så att om man tar säkerhet för givet och kan detta 

kopplas samman med pålitlighet? Litar man mer på tekniken och har bättre inställningar/attityder 

om det är så att ett stort företag står bakom denna? 

Vi fann detta ämnesområde intressant, efter att vi ställt frågor med en enkät inom området för att få 

en insyn i vad respondenterna anser om den nya tekniken NFC och vad de kan tänkas använda 

tekniken till. Överlag var de 82 respondenterna mycket positiva till NFC-tekniken och dess 

användningsområden. De resultat enkäten genererade fick oss att fundera över om respondenterna 

är medvetna om de risker som denna teknik kan medföra och ifall de anser att NFC är pålitligt. 

Dessutom fick vi en funderare gällande pålitlighet, eftersom majoriteten av respondenterna var 

positiva till tekniken NFC, hur kommer det då sig att fler inte prioriterar detta vid köp av exempelvis 

mobiltelefon? Kan det ligga en pålitlighetsaspekt bakom där man helt enkelt inte vet vem som är 

upphovsmannen till tekniken och därmed inte litar på NFC? Därav vill vi med denna uppsats gå in 

något mer på djupet och undersöka området ny teknik med NFC som ”case”. Med hjälp av förstudien 

har vi enklare kunnat ta fram frågeställningar för denna uppsats.  
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1.2 Beskrivning av NFC 

1.2.1 Inledning 

Tekniken vi använder oss utav för att genomföra intervjuer är Near Field Communication eller 

förkortat NFC. Anledningen till att vi tar NFC är för att det är en relativt ny teknik som började 

utvecklas av företagen Philips och Sony år 2002 (Coskun, Ozdenizci & Ok, 2012). Att det är en ny 

teknik lämpar sig till våra syften som är att undersöka huruvida användbarhet, pålitlighet och 

riskbeteenden hänger ihop med ny teknik.  

NFC är en teknik för trådlös kommunikation över korta avstånd som är tänkt att tillhandahålla enkel 

och trygg kommunikation mellan diverse enheter (Coskun, Ozdenizci & Ok, 2012). Avstånden NFC 

opererar på mellan två enheter är korta avstånd, i regel mellan 4-10 cm till skillnad från till exempel 

Bluetooth som är en annan trådlös teknik som fungerar ända upp till 100 meter, fördelen med 

kortare avstånd är att minskar risken med avlyssning (Coskun, Ozdenizci & Ok, 2012). 

1.2.2 Kommunikationslägen 

Det finns tre stycken olika lägen för NFC enheter att kommunicera på och dessa tre är reader/writer 

mode, peer-to-peer och card emulation mode (Coskun, Ozdenizci & Ok, 2012). Reader/writer mode 

eller läsa/skriva läge på svenska bygger på, som namnet antyder att enheten både kan läsa och skriva 

data. Detta betyder att en mobiltelefon med ett NFC till exempel både kan läsa av en enhet utan 

strömförsörjning men också skriva till denne (Coskun, Ozdenizci & Ok, 2012).  

Peer-to-peer eller användare till användare bygger på kommunikation mellan två enheter där bägge 

enheter både kan skicka en fråga och få ett svar och vice versa. Information som kan skickas kan vara 

till exempel bilder. Detta läge kräver att bägge enheter är aktiva med egen strömförsörjning (Coskun, 

Ozdenizci & Ok, 2012).  

Det sista läget är card emulation mode eller smarta kort bygger på att användaren av en NFC enhet 

kan interagera med aktiva enheter som läsare eller passiva enheter som taggar. Om en användare 

har till exempel en biljett lagrad på sin telefon och håller telefonen mot en biljettläsare agerar 

telefonen ett ”smart kort” och ger ut biljettinformationen till läsaren som bekräftar att det finns en 

biljett lagrad. Åt andra hållet kan man till exempel med en mobiltelefon med NFC chip interagera 

med till exempel en reklamaffisch och få information i telefonen, affischen agerar då smart kort 

(Coskun, Ozdenizci & Ok, 2012). 

1.2.3 Enheter 

Det finns tre stycken olika enheter för NFC kommunikation, dessa tre är mobiltelefon med NFC chip, 

NFC tagg och NFC läsare (Coskun, Ozdenizci & Ok, 2012). Dessa tre har olika nivåer av funktionalitet 

för kommunikation. Den enhet med mesta möjliga funktionalitet är en mobiltelefon med NFC, 

anledningen till detta är att en telefon med ett NFC chip kan ställas i antingen passivt eller aktivt läge 

vilket betyder att en telefon med sin egen strömkälla både kan starta kommunikationen genom att 

generera ett magnetfält eller att ställa sig passivt och bli avläst av en annan aktiv enhet. En 

mobiltelefon med NFC chip kan alltså använda sig av alla tre olika kommunikationslägen.   
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1.2.4 Aktivt och passivt läge 

NFC som teknik bygger på att två enheter kommunicerar med varandra över korta avstånd som 

bilden nedan illustrerar: 

 

Figur (1). Coskun, Ok & Ozdenizci (2012). Near Field Communication: From Teory To Practice. John Wiley & Sons Ltd. Sid. 87 

De två kommunicerande enheterna kan ha två olika lägen beroende på enheten i fråga, aktivt läge 

eller ett passivt läge. I det passiva läget är det en enhet som genererar magnetfältet varvid den 

passiva enheten använder sig av det skapade magnetfältet för att kommunicera (Coskun, Ozdenizci & 

Ok, 2012), ett exempel på detta kan vara en dörr som man öppnar med en så kallad tagg. Enheten 

som är kopplad till dörren skapar magnetfältet medan taggen som inte har egen ström drar nytta av 

magnetfältet från enheten som sitter vid dörren. 

I det aktiva läget så genererar enheten ett magnetfält för att starta kommunikation och detta läge 

kräver att enheten har egen strömförsörjning (Coskun, Ozdenizci & Ok, 2012). Exempel på aktiva 

enheter kan vara mobiltelefoner med NFC chip och läsare som känner av taggar. 

1.3 Fördelar och nackdelar med NFC 

1.3.1 Fördelar 

 Möjlighet att spara kort (betalkort, busskort med mera) på ett ställe. 

 Går att applicera inom många områden i samhället (Coskun, Ozdenizci & Ok, 2012). 

 Nyttjande av tekniken kan förenkla vardagssysslor. 

 Arbetar bara på korta avstånd vilket gör tekniken säkrare (Coskun, Ozdenizci & Ok, 2012). 

1.3.2 Nackdelar 

 Finns många säkerhetshot (Coskun, Ozdenizci & Ok, 2012). 

 NFC är en dyr teknologi. Både för konsumenten som köper tekniken och företaget som måste 

tillhandahålla tekniklösning likt kortbetalningar (Coskun, Ozdenizci & Ok, 2012). 

 Dyrt för företag att utbilda personal till att hantera tekniken, exempelvis butikspersonal 

(Coskun, Ozdenizci & Ok, 2012). 

 Dyrt att utveckla NFC-applikationer och tekniska lösningar (Coskun, Ozdenizci & Ok, 2012).  
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1.4 Frågeställning 
Vad för inställningar/attityder har personer till ny teknik? 

Litar man mer på den nya tekniken om det är ett stort företag som ligger bakom denna? 

Är personer medvetna om riskerna med ny teknik? 

Kan man tänka sig att tumma på säkerheten om det bidrar till enkelhet? 

1.5 Analys av frågeställning 
Som tidigare nämnt fick vi fram våra frågeställningar med hjälp av den förstudie vi genomförde då vi 

fann vissa luckor i enkäten och intervjuerna som inte besvarades. Vad är det då som gör dessa frågor 

relevanta? 

1.5.1 Vad för inställningar/attityder har personer till ny teknik? 

Att se till ämnet ny teknik och undersöka ifall det finns samband mellan grad av tekniskt kunnande 

och tekniskt intresse. Hur stor roll spelar de externa variablerna intresse och kunnande inom teknik 

in i respondenternas inställningar och attityder till ny teknik? Eller har de externa variablerna ingen 

betydelse i sammanhanget? Med denna frågeställning hoppas vi kunna katerorisera personer och se 

ifall det finns ett samband mellan externa variabler och personen i fråga. 

1.5.2 Litar man mer på den nya tekniken om det är ett stort företag som ligger bakom 

denna? 

Med denna frågeställning vill vi få fram data som visar på om individer litar mer på ny teknik ifall det 

är ett stort företag som står bakom denna. Kan det vara som så att om ett företag tar fram något helt 

revolutionerande för konsumentmarknaden men är helt okänt, kan detta då ha negativa kopplingar 

för individer gällande pålitlighet? Om ett annat företag tar fram något lika revolutionerande och 

också är mer välkänt, kan detta då istället påverka individen positivt gällande pålitlighet? Med andra 

ord litar personer mer på välkända företag eller har inte välkändheten något att göra med 

pålitligheten över huvudtaget? 

För att relatera denna frågeställning till vårt ”case” NFC. Med denna frågeställning skulle man kunna 

se samband till NFCs framfart på marknaden och begreppet pålitlighet. Vet man för lite om tekniken i 

sig och på så sätt kanske anser att den inte är pålitlig? Eller kan det vara som så att man inte vet 

något om upphovsmännen bakom denna teknik och kanske därför anser att den inte är pålitlig? Ett 

annat scenario skulle kunna vara att man tycker att det inte är pålitligt på grund av att det är för få 

stora välkända företag som ligger bakom tekniken. 

1.5.3 Är personer medvetna om riskerna med ny teknik? 

Är personer medvetna om riskerna med vad gällande ny teknik eller litar man på att företaget som 

tog fram denna också ser till att den är säker? Här skulle man kunna se samband mellan pålitlighet 

och hur personer tänker kring risker med ny teknik. Litar personer mer på stora företag vad gällande 

risker och kanske mindre på inte så etablerade företag? Finns det ett samband mellan pålitlighet och 

personers tänk kring risker? 
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1.5.4 Kan man tänka sig att tumma på säkerheten om det bidrar till enkelhet? 

Med denna fråga vill vi kolla ifall respondenterna kan tänka sig att tumma på säkerheten ifall man 

kan göra en svårutförd uppgift i ens vardag enklare med ny teknik. Med säkerhet i detta fall menar vi 

att utföra uppgifter som innefattar personlig information till exempel personuppgifter eller 

bankuppgifter.  Finns det samband mellan pålitlighet och att kunna tänka sig att tumma på 

säkerheten? Kan man exempelvis tänka sig att göra detta om ett stort företag tar fram ny teknik? En 

del av de data vi fick fram från vår enkät innan denna uppsats kunde tolkas som att man skulle kunna 

tänka sig att tumma på säkerheten, ifall det bidrog till att göra en specifik uppgift enklare. Med 

enkelhet menar vi att en uppgift i respondentens vardag som tidigare innefattade fler moment nu 

kan utföras med färre moment och således blir uppgiften enklare. 

1.6 Avgränsning 
För att ha en tydlig avgränsning i denna uppsats så ser vi enbart till ny teknik och har NFC som ”case”. 

Utöver detta så kommer vi även beröra vad NFC är för något i stora drag och kommer därmed inte gå 

in allt för mycket på djupet och beröra tekniska lösningar. Dessutom kommer vi enbart se till 

konsumenter gällande våra frågeställningar, vi kommer alltså inte fråga företag. 

Vi kommer även att titta på personers inställningar och attityder kring ny teknik. Dessutom kommer 

vi även beröra dessa personers riksmedvetenhet, vet dessa om hur pass säker tekniken är eller tar de 

för givet att information lagras på ett säkert sätt. Utöver detta kommer vi även undersöka ifall 

pålitlighet, vad gällande ny teknik, har någon som helst påverkan och om man litar mer på tekniken 

ifall ett stort företag tagit fram den. 

1.7 Intressenter 
Intressenter till denna uppsats är de personer som har intresse för ny teknik och vill veta vad som 

påverkar en individ i ämnet ny teknik. Dessutom är även personer/organisationer/företag som vill 

börja utveckla ny teknik intressenter till denna uppsats, då uppsatsen belyser hur individer ser till 

ämnet ny teknik och pålitligheten till mindre/större företag i området. 
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2. Syfte och mål 

2.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka sambanden mellan att börja använda ny teknik i 

förhållande till användbarhet, pålitlighet till företag, person och teknik samt riskbeteende hos 

användare. 

2.2 Vilket mål skall uppnås? 
Målen som skall uppnås är att se om det finns ett samband mellan pålitlighet mellan användare och 

företag, riskbeteende hos användare och användbarhet hos tekniken i fråga som i denna uppsats 

kretsar kring NFC. 

Vi vill se om det finns ett samband mellan att användare inte vill ta onödiga risker vid antagande av 

ny teknik. Om användare inte känner en tillit till företagen som utvecklar tekniken eller till tekniken i 

sig är användare inte benägna att ta risker. Samtidigt som tillit till företag och teknologi är en stor del 

är även användbarhet det. Om en ny teknik inte underlättar en uppgift som de utför idag så finns det 

egentligen ingen mening att ta risken att pröva ny teknik, eller att för den delen lita på att tekniken 

uppför sig likadant eller bättre än det föregående sättet. 

Målet till slut blir att se sambandet mellan ny tekniks införande och genomslagskraften den får 

beroende på teknologin och företagen som utvecklar denna. Är det värt för ett okänt företag att 

börja utveckla inom ett nyare teknologiskt område eller är det bättre att vänta tills större företag 

utvecklar och därmed ger teknologin mer reklam? Kommer användare lita på teknologin om inte ett 

större företag står bakom teknologin?  

2.3 Vad kan resultatet användas till? 
Resultatet tror vi kan användas av personer/organisationer/företag som är intresserad av att ge sig in 

på områden med ny teknologi. Vi vill få fram ett resultat som visar på om det är lönt för ett mindre 

okänt företag att börja utveckla mot en ny teknologi eller om de bör vänta tills att teknologin har fått 

en bredare användningsgrupp. 
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3. Teori 

3.1 Kunskapsläge 
Det finns mycket forskning kring Technology Acceptance Model (TAM), denna modell har kommit i 

flera olika versioner genom årens lopp, exempelvis TAM och TAM2 (Davis, Bagozzi & Warshaw, 

1989)(Venkatesh & Davis, 2000) eller så har den helt omarbetats för att passa studiens syfte, som 

exempelvis Park, Lee och Cheong (2007) gjort i sin modell. Modellen som vi använt oss utav är TAM 

och forskning inom denna modell av Davis, Bagozzi & Warshaw(1989) påvisar att personens attityd 

och den upplevda användbarheten hos systemet/tekniken ligger som grund till intentionen att 

använda denna.  

Forskning inom områdena pålitlighet och riskbeteende är två områden som det finns en hel del 

forskning kring, både inom teknologi men även psykologi. Inom pålitlighet och teknologi finns det en 

hel del forskning av McKnight(2005)(2011) som har flertalet texter inom området. McKnight(2005) 

kommer till exempel fram till att om tekniken vi använder fungerar tenderar vi att lita på den och 

inte tänka mer på det. 

Ser man till riskbeteende finns det inte så mycket forskning inom det specifika området riskbeteende 

och teknik som ämne men om just ämnet riskbeteende finns det mer. Sitkin och Pablo (1992) har till 

exempel under sin forskning kommit fram till tre nyckeldimensioner av risk. Dessa tre är osäkerhet 

om utfallet, förväntningar på resultatet och potentialen i resultatet. 

Riskbeteende är något som forskas mycket om inom psykologi och ämnet behöver inte beröra 

specifikt teknik utan riskbeteende är något som kan appliceras på många situationer och handlingar. 

Inom detta område finns det en hel del forskare, för att ta några exempel så har det lästs en hel del 

av Figner och Weber(2011), samt Sitkin och Pablo(1992) Som påvisar tre viktiga dimensioner av risk 

som vi använt oss utav i vår studie. 

Kunskapsläget gällande NFC är något mer diffust, denna teknik är relativt ny och har därmed inte lika 

mycket vetenskaplig forskning kring sig. Dock verkar det som om det börjar komma allt mer och 

senast i december 2012 publicerades en ny vetenskaplig artikel av Coskun, Ozdenizci och Ok (2012). 

All denna forskning är sådant som vi använt oss utav vid framtagningen av våra intervjufrågor. 

3.2 Centrala begrepp 
Nedan följer våra definitioner av begrepp som används i denna uppsats. Denna mall kan användas 

för att förstå det synsätt vi har på vanligt förekommande begrepp. 

3.2.1 Risker 

Risker inom IT definieras av ISO 27005:2008 som(översättning från engelska): ” Hur stor 

sannolikheten är att ett givet hot kommer utnyttja sårbarheter i en tillgång eller en grupp av 

tillgångar och därmed skada organisationen” (hämtat 8 april 2013 från Wikipedia).  

3.2.2 Riskmedvetenhet 

Med riskmedvetenhet menar vi hur medveten den tillfrågade personen är gällande de risker som kan 

finnas med ny teknik. Tänker personen på detta eller tar den för givet att tekniken är säker? 
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3.2.3 Risktänkande 

Med begreppet risktänkande menar vi att användaren aktivt tänker på de risker en ny teknik kan 

medföra. 

3.2.4 Inställning 

Med detta begrepp menar vi i korta drag vad för personer känner och tycker för ny teknik. 

3.2.5 Attityd 

Med attityd menar vi vad den tillfrågade personen anser om tekniken och hur denne ställer sig till 

den. 

3.2.6 Ny teknik 

Med ny teknik menar vi teknik som inte används av allmänheten i en större utsträckning, tekniken i 

sig kanske inte är så speciellt ny om man ser till hur pass länge den faktiskt funnits men den har ännu 

inte antagits av privatpersoner i någon större utsträckning. Exempel på detta skulle kunna vara NFC 

eller Windows 8. 

3.2.7 Säker 

Säker i denna uppsats sammanhang handlar om att man litar på ny teknik och att den fungerar på ett 

tillfredställande sätt utan att utsätta användaren för risker. 

3.2.8 Tagg 

Mindre bricka med passiv NFC funktionalitet. Denna typ av teknik har blivit mer och mer vanlig till att 

öppna trapphusdörrar i exempelvis lägenheter. 

3.2.9 Användbarhet 

International Organization for Standardization (1998)(översatt från engelska): ”Den grad i vilken 

användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett 

ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt” (s. 2).  

3.2.10 Pålitlighet 

Bachmann och Inkpen (2011): ”Förtroende mellan individ och/eller kollektiva aktörer bygger på 

beslut av en part att lita på annan part under förhållanden med risk” (s. 284). 

3.3 TAM - Technology Acceptance Model 
Technology Acceptance Model, eller TAM som den också kallas, är en modell för att främst mäta en 

användares acceptans och intention att använda ett visst informationssystem eller 

informationsteknik (Li, Han & Chih, 2011). 

3.3.1 Val av TAM-modell 

Fred D. Davis introducerade 1986 TAM (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989). För denna uppsats har vi 

valt att utgå ifrån originalmodellen från 1989. Valet av just denna modell beror på att vi vill 

undersöka externa faktorer kring ny teknik med NFC som ”case” och se hur de externa variablerna 

tekniskt intresse och tekniskt kunnande påverkar exempelvis upplevd användbarhet, för att på så 

sätt få reda på vad man har för attityd mot ny teknik som i detta fall är NFC. TAM2 tillhandahåller ett 

något större ramverk. Dock anser vi, författare till denna uppsats, att de extra variablerna som 

tillkommit varken behövs för undersökningens syfte eller tillför något gällande resultatet av 

intervjuerna.  
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Därav har valet av TAM-modell blivit att utgå från det ramverk som tillhandahållit det vi behövt för 

att genomföra intervjuer och se ur en synvinkel som gör det möjligt uppfylla syftena med denna 

uppsats. Därför har valet fallit på att använda den urspungliga TAM-modellen som vi anser 

tillhandahåller det vi behöver. 

Som figur (2) nedan visar så påverkar upplevd användbarhet och attityd intentionen att använda 

tekniken som i detta fall är NFC. Davis, Bagozzi och Warshaw (1989) visar på formlerna A = U + E och 

BI = A + U. Den första formeln betyder att den upplevda användbarheten hos systemet/tekniken och 

den upplevda användarvänligheten ligger till grund för attityden. Den andra formeln betyder att 

personens attityd och den upplevda användbarheten hos systemet/tekniken ligger som grund till 

intentionen att använda denna (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989). Detta är viktiga aspekter i denna 

uppsats och dess syfte, då den avser att belysa vad personer anser om ny teknik. Vi har i denna 

uppsats valt att översätta ”percieved ease of use” till upplevd användarvänlighet och ”percieved 

usefulness” till upplevd användbarhet. 

 

Figur (2)Technology Acceptence Model. Davis, Bagozzi & Warshaw (1989) User acceptance of computer technology: a 

comparison of two theoretical models, Management Science 35 (8), University of Michigan & California Polytechnic state 

University. 

3.4 Pålitlighet 

3.4.1 Institutionell pålitlighet 

Med institutionell pålitlighet menas säkerheten en användare känner i avseende till garantier, 

föreskrifter, säkerhetsfunktioner och dylikt inom organisationer (Thiesse, 2007). Bachmann och 

Inkpen (2011) beskriver institutionell pålitlighet som ”Förtroende mellan individ och/eller kollektiva 

aktörer bygger på beslut av en part att lita på annan part under förhållanden med risk” (s. 284).  Med 

allt detta menas att personer sätter tillit till organisationer baserat på olika variabler, som till 

exempel en organisations rykte eller professionella beteenden. Dessa behöver inte vara lagligt 

bindande men finns till för att visa på att en organisation är pålitlig. Vet man som person om att en 

organisation är känd för att bete sig illa när de utför arbeten eller har fått dåliga rykten på annat vis 

är personer mindre benägna att lita på organisationen. Hur skapas då denna institutionella 

pålitlighet? Det finns fyra stycken frekvent använda mekanismer när man talar om institutionell 

pålitlighet och dessa är: rättslig reglering, rykte, certifiering och organisationens normer strukturer 

och förfaranden (Bachmann & Inkpen, 2011). 
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Rättslig reglering används ofta passivt för att bygga pålitlighet emellan två parter. Med passivt menas 

att om ett kontrakt två parter emellan måste dras till rättsliga åtgärder har pålitligheten försvunnit 

och ett samarbete som bygger på tillit har försvunnit (Bachmann & Inkpen, 2011). För att ta ett 

exempel kan vi ta att en privatperson anställer en firma för att måla om huset, ett kontrakt uppförs 

för att båda parter skall känna tillit till den andre. Det finns inga garantier att den ena eller den andra 

parten kommer fullfölja sina åtaganden men att ingå i ett kontrakt visar på att båda parter kan känna 

tillit till att den andra parten kommer fullfölja sina åtaganden eftersom de ingick i ett kontrakt. 

Rykten är en stor del för företag, speciellt i dagens samhälle där man kan hitta all möjlig information 

om företag på internet. Du kan hitta allt ifrån bolagsregistrering till omdömen skrivna av tidigare 

kunder till exempel. En organisations rykte påverkar graden av dragningskraft den har på personer 

och andra organisationer att ha samröre med denna. Organisationer som värderar sitt rykte är 

mindre benägna att ha att göra med saker som potentiellt kan skada deras rykte och kan därmed ses 

som mer pålitliga (Bachmann & Inkpen, 2011). Ett exempel på detta kan till exempel vara företag 

som får reda på att barnarbetare används för att tillverka varor åt företaget, efter denna upptäckt 

bör företaget dra sig undan eller ta till åtgärder för att förbättra situationen och därmed upprätthålla 

sitt rykte som och trovärdigt och pålitligt företag. 

Certifiering betyder enligt nationalencyklopedin ”skriftligt intyg, ofta utfärdat av myndighet, som 

medger att innehavaren bedriver viss verksamhet”(Nationalencyklopedin, 2013). Fördelen för ett 

företag att använda certifieringar är för att visa att man följer vissa standarder. ISO 9000 är en 

internationellt erkänd standard och är ett verktyg för att standardisera sätt att hitta möjliga 

förbättringar i verksamheter i form av säkerhet och kvalitet på produkter(Bachmann & Inkpenn, 

2011). Eftersom att denna standard är erkänd världen över skapar det mer förtroende för 

verksamheter som har denna certifiering. 

Organisationens normer, strukturer och förfaranden förklaras bra av Bachmann och Inkpenn (2011). 

Deras definition av uttrycket lyder ” Ett institut upprättar beteendemässiga normer som utbytande 

parterna vanligtvis orientera sitt beteende till, särskilt om de har begränsad kunskap om varandra 

och långvarigt förtroendeskapande är inte ett önskvärt alternativ” (sid 292).  Vad som menas med 

detta är att personer som inte har någon avsikt att bilda ett långvarigt affärsförhållande med en 

organisation, bildar sin uppfattning genom att se till organisationens beteende. Om vi exempelvis tar 

webbshopen komplett.se som exempel. Jag har inga intentioner att bli en långvarig medpartner med 

webshopen i fråga, min intention är endast att köpa en produkt en gång. För att ta reda på om jag 

känner att jag kan lita på organisationen kollar jag upp hur de hanterar till exempel returer eller 

ångerrätt. Förutom detta kan man även försöka hitta andra personer som har handlat av sagd 

organisation och deras uppfattning om organisationen. Genom detta bygger jag upp min uppfattning 

om organisationen och om jag känner att jag kan lita på denne genom att inspektera deras 

beteenden mot kunder. 
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3.4.2 Teknologisk pålitlighet 

Att lita på teknologin vi använder är viktigt, men det blir bara viktigt där pålitligheten är otillräcklig 

(McKnight, 2005). Fungerar tekniken vi använder tenderar vi att lita på den och inte tänka mer på 

det. För att exemplifiera kan vi ta en bankomat som exempel. Bankomatens syfte är att vid begäran 

lämna ut pengar till användaren. Denna handling är något som de flesta utför regelbundet utan att 

fundera på några eventuella risker eftersom bankomaten alltid uppför sig på samma sätt, alltså blir 

pålitligheten en mindre betydande faktor. Skulle man däremot bli utsatt för skimning vilket är när en 

bedragare lyckas kopiera magnetremsan på kontokortet via en kortläsare till exempel (hämtat 8 april 

från SVT). Om man blir bedragen vid användandet av en bankomat känner man nog inte lika stor 

pålitlighet till bankomaten och det blir av större vikt för företagen bakom tekniken att öka på 

pålitligheten för denna igen.  

Enligt McKnight (2005) så finns det tre stycken koncept av pålitlighet. Dessa tre är förtroendefulla 

föreställningar, förtroendefulla avsikter och förtroendefulla beteenden. Förtroendefulla 

föreställningar bygger på att det finns en övertygelse om att motparten har gynnsamma egenskaper 

som till exempel säkerhet, kompetens och välvilja. Om inte motparten har gynnsamma egenskaper 

för användaren finns det egentligen ingen anledning för användaren att använda tekniken eller att 

lita på motparten. Förtroendefulla avsikter bygger på att användaren har en vilja eller kan tänka sig 

att bero på motparten i specifika situationer. Känner användaren att motparten har en 

förtroendeingivande avsikt med deras ändamål är användaren mer benägen att lita på motparten. 

För att exemplifiera detta kan vi ta bankomaten som exempel igen. Jag som användare känner en 

tillit till min bank att deras intentioner är goda, bankomaten finns till för att underlätta för mig som 

användare. Att bankomaten finns betyder att jag inte behöver gå till ett bankkontor för att ta ut 

pengar vilket betyder att jag inte behöver anpassa mig till specifika tider. Banken tillhandahåller en 

tjänst som är till för min fördel för att underlätta för mig som användare. Det tredje konceptet är 

förtroendefulla beteenden vilket bygger på att man som användare väljer att förlita sig på sin 

motpart istället för sig själv som användare. Jag som användare har valt att lita på min bank för att 

hantera mina ekonomiska tillgångar istället för att hantera dem själv genom att förvara dem hemma. 

Jag som användare väljer att förlita mig på en motpart att utföra en uppgift istället för att själv utföra 

uppgiften. Detta kan även appliceras på teknik, för att ta ett enkelt exempel kan jag använda papper 

och penna för att räkna ut ett matematiskt problem, eller så väljer jag att förlita mig på en motpart, 

en miniräknare, för att utföra samma uppgift. 

För att sammanställa alla dessa och visa dem i användning i teknik kan vi ta miniräknaren igen. Jag 

som användare är övertygad om att miniräknare är gynnsam för mig som användare, den underlättar 

lösningen av matematiska problem mycket för mig. Jag som användare väljer att förlita mig på 

miniräknare och att dess intentioner är att underlätta lösningen av ett matematiskt problem. Jag 

känner även att miniräknaren har ett förtroendeingivande beteende då tekniken är välkänd och 

beprövad vilket leder till att jag känner mig säker att använda den. 

3.4.3 Interpersonell pålitlighet 

Med interpersonell pålitlighet menas att man sätter tillit till en annan person. Enligt tidigare 

forskning inom området för förtroendeforsknings delkomponenter såsom stereotyper och 

enhetsgruppering är applicerbara i interpersonell pålitlighet. I enhetsgruppering visar det sig att 

människor tenderar att lita på andra människor som delar gemensamma mål och värderingar. Ett 

exempel på detta kan vara lagsport.  
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Jag och person nummer två spelar för samma lag och har samma mål, att vinna. Genom att vi spelar 

för samma lag och vill uppnå samma mål kan jag känna en tillit till person nummer två (Li, Hess & 

Valacich, 2008). 

Enligt Lankton och McKnight (2011) så har forskning om pålitlighet inom mjukvara använt 

interpersonella variabler, till exempel kompetens, integritet och välvilja för att representera 

tillförlitlighet inom teknik. Detta för att mjukvara till viss del kan visa upp människoliknande drag i 

form av interaktion som att ge råd eller att interagera med användaren av tekniken. Ett tydligt 

exempel på teknik som interagerar med användaren med människoliknande drag är Apples mjukvara 

Siri som man genom tal kan ge kommandon och få svar tillbaka. 

Detta kan till viss del införliva interpersonell pålitlighet. Man interagerar med tekniken snarlikt på det 

sättet man skulle interagera med en riktig person. Om man använder Apples Siri och applicerar 

interpersonell pålitlighet kan man se likheter som skulle bilda pålitlighet. Programmet uppvisar både 

välvilja genom att hjälpa användaren som interagerar med programmet samtidigt som att det 

uppvisar kompetens genom att ge ett svar på en ställd fråga.  

3.5 Riskbeteende 
Vad är det då som krävs egentligen för att användare ska förbise eller godta eventuella risker med ny 

teknik som kan innebära att de måste ange personlig information eller dylikt? Hur man definierar risk 

kan skilja sig om man pratar om experter eller lekmän. För en lite mer teknisk definition definierar 

Harding risker som ”en kombination av sannolikheten, eller frekvensen, av förekomsten av en 

definierad fara och omfattningen av konsekvenserna av händelsen” (Harding, 1998, s.167). 

Pålitlighet är något som går hand i hand med risker. Om man eliminerar riskerna finns det inget 

behov av pålitlighet ur ett riskperspektiv (Thiesse, 2007). Med detta menas att om man kan utföra en 

åtgärd med total säkerhet om att det inte finns risker med åtgärden, finns det inget behov av tillit i 

situationen. För att ta ett exempel, om jag som person personligen utvecklar ett program för att 

utföra en åtgärd behöver jag inte känna tillit till utvecklaren på grund utav att det är jag själv som 

gjort den. Laddar jag istället ned ett program behöver det finnas någon slags tillit för att jag ska 

använda programmet, litar jag inte på utvecklaren är chansen stor att jag väljer att inte köra 

programmet. 

3.5.1 Dimensioner i riskbeteende 

Vad är riskbeteende? Enligt Sitkin och Pablo (1992) så finns det tre nyckeldimensioner av risk. Dessa 

tre är osäkerhet om utfallet, förväntningar på resultatet och potentialen i resultatet. Tillsammans 

bildar dessa tre en förklaring till varför man tar risker och varför det är en risk att göra vissa saker. Till 

att börja med så är det riskabelt att utföra något om man är osäker om utfallet. Vet man inte helt 

säkert vad utfallet kommer bli så tar man en risk, det kan bli bra men det kan också bli dåligt. För att 

visa exempel på detta är nog spel den mest tydliga kopplingen mellan risker. Säg att du har en chans 

att vinna genom att rulla en sexa med en tärning, lyckas du vinner du, misslyckas du förlorar du. Du 

kan inte på förhand veta vad resultatet kommer bli utan du får ta en risk för att få reda på det.  

Efter detta följer dina förväntningar på resultatet. Det finns två olika vägar att besluta om risken är 

värd att ta eller inte, förväntar du dig positiva eller negativa resultat? Anledningen till dessa två 

variabler är för att det inte är slutprodukten i sig som är risken utan sannolikheten att slutprodukten 

blir negativ (Sitking & Pablo, 1992). 
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Har man hittills valt att riskera både utfallet och resultatet så kommer den tredje dimensionen in, 

potentialen i resultatet. Detta är en stor del i risktagande. Är potentialen tillräckligt stor för att vilja ta 

en risk? I många fall så är den det, hur många människor spelar inte på lotto? Sannolikheten för att 

du ska vinna på lotto är rätt så minimal men den risken överses ofta på grund utav att den potentiella 

vinsten är så stor. Potentialen i resultatet måste upplevas som stor nog för att väga upp risken, är 

potentialen stor är människor mer benägna att ta stora risker (Sitkin & Pablo, 1992). 

3.5.2 Avsiktlig eller känslomässig risk? 

När man talar om risker får man skilja på avsiktliga risker och känslomässiga risker (Figner & Weber, 

2011). En avsiktlig risk är en risk man tar medvetet efter övervägande. Att köpa en bil till exempel är 

en avsiktlig risk. Bilen kanske blir obrukbar av olika anledningar efter en dag eller så kanske den 

fungerar som den ska ända tills att du gör dig av med den. Efter övervägande av vilken bil du vill köpa 

och att du antagligen behöver bil väljer du medvetet att ta risken med att köpa bilen. 

Känslomässiga risker däremot är risker du inte helt kontrollerar i alla lägen (Figner & Weber, 2011). 

Känslomässiga risker är risker där dina känslor kommer med i bilden till exempel upphetsningen som 

uppstår om man går in på ett casino och satsar alla sina pengar på rött (Figner & Weber, 2011). 

Något som då kan relateras till vår uppsats, känslomässiga aspekter kan väga in vid beslut om att 

använda en produkt eller inte. Användaren kanske har ett speciellt synsätt till företag A jämtemot 

företag B. Företag A har endast gjort rätt för sig emot användaren medan företag B har gjort fel vid 

något tillfälle. Detta kan leda till att användaren känslomässigt känner sig mer dragen till företag A 

vid köp av produkter eller användande av tjänster på grund utav att företag A endast betett sig bra 

jämtemot användaren. Användaren blir då mer benägen att ta en risk genom att köpa en produkt 

eller använda en tjänst (Figner & Weber, 2011). Skulle användaren däremot välja att använda företag 

B skulle användare snarare ta en avsiktlig risk som är byggd på övervägande över för och nackdelar. 

4. Metod 
I figur (3) här nedanför återfinns ett flödesdiagram som illustrerar arbetsgången för denna uppsats, 

detta för att rent visuellt visa på de olika aktiviteternas ordningsföljd och det resultat som kom från 

dem. 

 

Figur (3)Flödesdiagram som illustrerar arbetsgången för denna uppsats. 
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4.1 Anpassning av TAM 
Enligt TAM-modellen så är upplevd användarvänlighet en central del för att uppleva en god 

användbarhet, men även för den slutgiltiga attityden kring i vårt fall NFC. Davis, Bagozzi och 

Warshaw (1989) visar på att formeln för upplevd användbarhet är U = E + Externa variabler. Upplevd 

användbarhet påverkas alltså av de externa variablerna och även av upplevd användarvänlighet, 

vilket gör användarvänligheten till en central variabel när man nyttjar TAM-modellen. Dock på grund 

av att NFC är en så pass ny teknik och vi författare till denna uppsats saknar tekniska komponenter 

för att ge våra intervjuade respondenter möjlighet att testa NFC-tekniken. Vilket skulle låta dessa 

skapa en bild kring användavänligheten på ett sätt som TAM förespråkar (Davis, 1991). Av denna 

anledning har vi inte kunnat genomföra användarvänlighetstester i vår empiri och fått fram data som 

tyder på om respondenterna anser att NFC är en användarvänlig teknik, på ett sätt som är enligt 

TAM. Därav har vi uteslutit upplevd användarvänlighet sett till NFC ur denna uppsats empiri. 

 

Figur (4)Vår Technology Acceptence Model utifrån ämnet ny teknik. 

4.2 Förstudie 
Innan denna uppsats genomfördes det en förstudie kring tekniken NFC, där vi läste på om ämnet och 

skapade en webbenkät som 82 respondenter svarade på. Dessutom genomfördes tre stycken 

intervjuer vars syfte var att få mer kvalitativ data och förståelse kring varför respondenten svarade 

som den gjorde i webbenkäten. Denna förstudies syfte var att få förståelse för vad respondenterna 

ansåg om tekniken i allmänhet, men även vad de kunde tänkas använda denna till och lite med hur 

de såg på säkerheten. Denna förstudie återfinns i bilagan. 
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4.3 Datainsamling 
Till denna undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod, närmare bestämt intervjuer. 

Anledningen till att gå den kvalitativa vägen till mötes med intervjuer har varit för att bland annat få 

en djupare insikt, utförligare svar samt mer detaljerade svar än vad en enkät kan ge (Oates, 2006). 

Men även för att även kunna ställa följdfrågor på intressanta svar och finnas där för respondenten 

om något behöver förklaras ytterligare, exempelvis en svårförstådd fråga. När det gäller intervjuerna 

har syftet varit att undersöka personers inställningar och attityder kring ny teknik och deras 

riskmedvetenhet vid nyttjande av ny teknik samt hur de ser på begreppet pålitlighet kopplat till ny 

teknik. För att göra ämnet greppbart för respondenten har ett ”case” byggts upp kring en ny teknik 

vid namn NFC. 

Frågorna (se punkt 4.6) bygger på relevanta faktorer som gör det möjligt att få reda på data som visar 

på respondentens inställningar och attityder kring ny teknik och hur riskmedveten denne är, samt 

pålitlighet kopplat till ny teknik. Syftet med dessa intervjuer har varit att tillfråga personer mellan 

åldrarna 18-65, med jämn fördelning mellan könen och olika nivåer av tekniskt kunnande. Vi har inte 

fokuserat på våra respondenters bakgrund för att på så sätt få en bredare inblick i olika personers 

tänkande kring området ny teknik, med NFC som ”case”. De personer som har intervjuats är sådana 

som har funnits i vår närhet, när denna uppsats skrevs, och har varit villiga att ställa upp på 

intervjuer, samt med kort varsel. Vi har därmed används oss av något som Oates (2006) kallar för 

”bekvämlighetsurval”. Antalet intervjuade personer är 10 stycken. Genom denna typ av 

datainsamling har vi fått reda på respondentens inställningar och attityder kring ny teknik och även 

hur pass riskmedvetna de är när det gäller nyttjande av denna, samt hur de ställer sig till pålitlighet 

exempelvis mot företag. 

Intervjuerna har varit av den karaktär där respondenten inte har fått någon hjälp. Vi har inte gett 

några som helst förslag på svarsalternativ eller förslag på vad respondenten skulle kunna tänkas 

svara. Frågorna har varit helt öppna och en diskussion mellan intervjuare och respondent har givit 

det resultat som återfinns under resultatstycket och analysen. Med diskussion i detta sammanhang 

menas att respondenten ger ett svar varvid intervjuaren kanske ställt en följdfråga och därmed fört 

en diskussion kring ämnet NFC. Innan själva intervjuerna påbörjades har respondenten fått reda på 

vad intervjun avser att behandla och vad NFC är för något. Dessutom har denne fått reda på annan 

viktig information som exempelvis vad all data från själva intervjun kommer användas till, etiska 

aspekter såsom att information om personen förblir konfidentiell och att denne har möjlighet att 

avbryta intervjun när som helst. Dock fick inte respondenten reda på riktigt hela syftet med intervjun 

i förtid, då vi tror att information som denna skulle kunna påverka resultatet på ett negativt sätt. 

Exempel på detta skulle kunna vara att respondenten visar ett större intresse för ny teknik då 

intervjun egentligen handlar om detta. Ett annat exempel skulle kunna vara att respondenten visar 

större riskmedvetande än vad denne i normalfall gör. Av denna anledning har respondenten först 

efteråt fått reda på själva syftet med den genomförda intervjun. Efteråt har intervjuaren även 

kontrollerat om det går bra för respondenten att den insamlade datan används till denna uppsats. 

När man genomför intervjuer så finns det en del etiska problem. Detta är något vi har tagit på största 

allvar. Vid intervjuer är det lite svårt att vara helt konfidentiell då intervjuaren träffar personen, dock 

har vi i denna uppsats inte gått ut med någon information som gör det möjligt att identifiera 

respondenten. Exempelvis namn, kön, ålder, bostadsort. Detta för att hålla informationen om 

respondenten helt konfidentiell (Oates, 2006) för de personer som läser denna studie.  
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4.4 Bortfall 
Till denna uppsats har 10 stycken personer tillfrågats om att genomföra en intervju. Alla tillfrågade 

personer gick med på detta, varvid vi inte har haft något bortfall för denna undersökning. 

4.5 Pilot-intervjuer 
Pilotstudien utfördes genom att intervjufrågorna gavs ut till personer i olika åldrar och kön för att få 

deras åsikt om hur våra frågor är utformade och formulerade, så att de skulle vara lättförståeliga när 

de riktiga intervjuerna genomfördes (Oates, 2006). Detta för att respondenten ska förstå frågan utan 

ytterligare förklaringar av vad man menar (Oates, 2006). Dessa intervjufrågor skickades ut till sex 

personer av varierande åldrar och kön. Först en man och en kvinna i åldrarna 50+, sedan en man och 

kvinna i åldrarna 30+ samt en man och kvinna i åldrarna 20+. Anledning till att vi valde olika åldrar är 

för att personer i olika åldrar ofta har olika nivåer i tekniskt kunnande och genom att testa personer i 

olika ålderssegment kände vi oss säkra på att alla skulle förstå våra frågor på det sättet vi har 

formulerat dem. 

4.6 Framtagning av intervjufrågor 

4.6.1 TAM 

Med hjälp av TAM och den anpassade modell som togs fram för denna uppsats syfte har vi kunnat 

fokusera på centrala begrepp för denna uppsats syfte på ett helt annat sätt än utan. Denna 

anpassade modell återfinnes under stycket ”Resultat av litteraturstudien”. 

Genom att se på denna uppsats syfte och frågeställningar sett ur den etablerade TAM-modellens 

synvinkel, så har vi lättare kunnat se vilka typer av intervjufrågor som bör ställas för att besvara våra 

frågeställningar som togs fram i början på uppsatsen. Genom att nyttja TAM så kom vi fram till 

följande intervjufrågor. 

Hur stort tekniskt intresse har du? Om du själv skulle kategorisera dig med en siffra mellan 1 och 

10, hur pass stort tekniskt intresse anser du själv att du har? 

Hur stort tekniskt kunnande anser du att du har? Om du själv skulle kategorisera dig med en siffra 

mellan 1 och 10, hur pass stort tekniskt kunnande anser du själv att du har? 

Ser du någon användbarhet med NFC? Varför eller varför inte? (Rita upp tre case: Kortbetalning, 

dörröppning och kortlagring). 

Vad för attityd har du till NFC, är denna teknik något du skulle kunna tänka dig att använda? Vad 

gör dig negativ/positiv till denna teknik? 

Som man tydligt kan se på figur (4) under stycket ”4.1 Anpassning av TAM” så är även upplevd 

pålitlighet och riskbeteende/risktänkande centrala delar i vår TAM-modell. Dessa frågeställningar har 

dock inte tagits fram med hjälp av TAM. Istället har dessa begrepp nyttjat sina respektive 

ämnesområdens centrala delar och har på så sätt tagits fram med hjälp av litteraturstudier kring 

ämnena ”Pålitlighet” och ”Riskbeteende”. Före intervjun påbörjades så förklarade intervjuaren för 

respondenten vad NFC är för något, vad det kan användas till och var respondenten redan kan ha 

träffat på tekniken. Det hjälptes även till under intervjuen om respondenten inte förstod eller kunde 

relatera till NFC.   
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4.6.2 Pålitlighet 

För att undersöka ämnet ny teknik och pålitlighet har vi formulerat tre frågor enlig forskningen i 

denna uppsats. Det vi vill ta reda på är potentiella användares åsikter om NFC som ny teknik och att 

ta till sig denna och börja använda den. Vi har tre frågeställningar inom detta som berör institutionell 

pålitlighet, teknologisk pålitlighet och interpersonell pålitlighet. Vi vill se i vilket av fallen en potentiell 

användare är mer benägen att lita på någon av delarna eller om det är benägna att lita på någon av 

dem alls. Avsikten med dessa frågor är att se hur ny teknik behöver utformas, marknadsföras och hur 

stort fokus användare lägger vid säkerhet när de ska ta till sig tekniken. Är det så att man litar mer på 

ny teknik om större företag står bakom tekniken? Vilka aspekter är viktiga att belysa om ny teknik för 

att få användare att acceptera den? Vilka former av säkerhet vill användare se för att känna sig 

skyddade om tekniken innebär interaktion med andra i form av andra personer eller annan 

teknologi? Respondenterna fick inte information om vilka företag som ligger bakom NFC. Detta för 

att de själva skulle få relatera till större företag och inte svara utifrån sina eventuella positiva eller 

negativa åsikter om de företag som faktiskt ligger bakom tekniken. 

Skulle du lita mer på en ny teknik om det var ett större välkänt företag t ex Microsoft som stod 

bakom NFC än ett mindre känt företag som du inte hört talas om innan? Om ja, Varför? 

Vad krävs för att du ska känna tillit till ny teknik som NFC om tekniken inte är så välkänd ännu? 

Vilka säkerhetsaspekter är viktiga för dig med ny teknik som NFC om tekniken är avsedd för att 

interagera med andra människor och/eller hårdvara till exempel kortläsare?  

4.6.3 Riskbeteende 

För att undersöka ny teknik som NFC och riskbeteende har vi formulerat två frågor som berör ämnet. 

Ämnet risk är svårt att ställa konkreta frågor för att se vad användare anser om riskerna. Dels är 

tekniken NFC relativt ny och därmed inte så välbeprövad. Samtidigt är det svårt som respondent att 

se fördelar med en ny teknik som NFC som kanske är en teknik de aldrig hört talas om, vilket leder till 

att de har svårt att föreställa sig fördelar med den. Detta är ändå en viktig aspekt vid antagande av ny 

teknik. Det kanske krävs av utvecklarna av tekniken att verkligen förtydliga fördelarna, 

säkerhetsaspekterna och varför de ska byta sin befintliga teknik om den nya ska underlätta vissa 

uppgifter som de redan utför på annat sätt. 

Hur villig är du att ta risker gällande ny teknik som NFC om det kan innebära att tekniken håller 

känslig information sparad om dig som person? Exempel på känslig information kan vara 

personuppgifter och kontoinformation för ekonomiska transaktioner. Hur tänker du angående 

riskerna?  Om nej, väntar du tills att tekniken är mer utbredd och beprövad eller undersöker du 

själv angående eventuella risker och tar ditt beslut? 

Säg att NFC som teknik visar sig underlätta en daglig syssla du har som att registrera närvaro på 

jobb eller skola, använda som alternativt betalmedel eller ersätta en mängd olika nycklar. 

Tekniken i sig är ny och kan visa sig ha så kallade barnsjukdomar, problem som inte visat sig än på 

grund utav att tekniken inte är tillräckligt beprövad än. Är du villig att ta vissa risker då med 

tekniken eller väntar du tills att tekniken är beprövad och mer utbredd innan du börjar använda 

den, eller är du villig att ta risken för att den underlättar en tidigare uppgift tillräckligt mycket? 

Finns det en gräns för att du ska ta risken eller vill du vänta? 
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4.7 Analys 
För att presentera resultatet av hur respondenterna har svarat under intervjuerna på ett något 

sammaställt sätt så återfinns det diverse diagram senare i uppsatsen under stycket ”Resultat”. Detta 

för att rent visuellt visa hur de olika respondenterna har svarat på de olika frågorna under intervjun 

där det är möjligt att sammanställa med diagram. I samband med dessa diagram står det även hur 

många respondenter som svarat på liknande sätt. Diagrammen är skapade i Microsoft-Excel. Under 

resultatstycket står det även vad respondenterna har svarat på de olika frågorna på ett sammanställt 

sätt och så rent som möjligt utan egna tolkningar. Ifall respondenten ej velat att vi publicerade 

dennes svar så hade vi avstått från detta, eftersom det är upp till denna person att avgöra ifall vi har 

tillåtelse att publicera. Detta eftersom vi följer en etisk standard och inte tvingar någon till något 

denne inte vill (Oates, 2006). 

Under analysstycket har vi sedan utgått från det resultat vi fick från intervjuerna och tolkat vad det är 

respondenterna har sagt, på ett något sammanställt sätt och letat samband mellan respondenternas 

svar. Vad är det egentligen de har svarat och varför? Sedan under diskussionsstycket relateras den 

data vi fick från intervjuerna till den TAM-modell vi använt oss av, som även fokuserar på upplevd 

pålitlighet och risktänkande/riskbeteende. Under detta stycke har vi haft fokus på vår TAM-modell 

och letat samband mellan pilarna som TAM-modellen påvisar. Finns det koppling mellan A och B? 

Varför finns det eller varför finns det inte det? Detta har sedan relaterats till vetenskapliga artiklar 

inom områdena TAM, pålitlighet och riskbeteende, med andra ord de litteraturstudier som 

genomfördes innan datainsamlingen. Genom detta tillvägagångssätt har vi kunnat komma fram till 

slutsatser utifrån den data som intervjuerna genererade, både utan och med TAM i fokus. Utöver ren 

tolkande text har diagram även tagits fram för att generera en något mer visuell bild över vad 

resultatet av empirin blev i de fall det varit möjligt. För att inte vara missvisande så visar diagrammen 

även hur många personer varje stapel i diagrammen avser. 

4.8 Litteraturstudier 
För att kunna genomföra denna uppsats så har litteraturstudier inom områdena TAM, pålitlighet och 

riskbeteende genomförts. Ytterligare har studier kring NFC gjorts för att få en grund till frågor inom 

området och de genomförda intervjuerna, dessa studier har varit åt ett mer generellt håll för att 

förstå hur tekniken bakom NFC fungerar och vad den kan användas till. NFC-studierna bygger till 

majoriteten på en vetenskaplig artikel av Coskun, Ozdenizci och Ok (2012) och litteratur av Coskun, 

Ok och Ozdenizci (2012). 

De sökord vi har använd oss av för att hitta information inom vårat ämnesområde är: TAM, 

Technology Acceptance Model, NFC, Near Field Communication, risk behavior, interpersonal trust, 

personal trust, institutional based trust, risks and technology. Denna information hittade vi med hjälp 

av sökmotorerna Google Scholar och Summon. Samtliga sökord genererade ett stort urval med 

träffar och vad gällande TAM valde vi främst ut texter som var skrivna av Davis, detta eftersom han 

är den person som introducerade TAM 1986. Andra texter med TAM valdes även ut för att få en 

bredare bild och inte enbart Davis egna ord, dessa valdes ut genom hur intressanta de verkade vara 

när man läste abstrakten. Även det som gäller risktänkande/riskbeteende och pålitlighet har valts ut 

baserat på hur väl de stämmer in med uppsatsens syfte och våra frågeställningar. Vad anbelangar 

NFC sorterade vi ut så att enbart vetenskapliga och granskade artiklar återfanns i sökningen och tack 

vare detta hittade vi en relativt nyutgiven artikel av Coskun, Ozdenizci och Ok (2012) högt upp i 

sökningen.  
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När vi valt ut ett antal texter började vi analysera dem och se ifall de hängde ihop med uppsatsens 

syfte och våra frågeställningar, de artiklar som sedan kändes bra och intressanta har vi använt oss av 

när denna uppsats skrevs. 

4.9 Källkritik 
Denna uppsats bygger till största del på vetenskapliga artiklar som har blivit granskade eller 

litteratur. I de fall materialet inte har varit vetenskapligt granskade har kontroll av författaren 

genomförts eller dubbelkontroll av texten mot andra källor. Tidigare verk har kontrollerats, har de 

varit vetenskapligt korrekta? Har författaren angivit goda och säkra källor? Skriver andra källor 

samma saker? Genom att ställa oss dessa frågor har vi kunnat kolla upp våra referenser på ett säkert 

sätt och säkerställa dess kvalitet. 

5. Resultat 

5.1 Resultat av litteraturstudien 

5.1.1 TAM applicerat i denna uppsats syfte 

Då denna uppsats avser att behandla inställningar och attityder kring ny teknik, pålitlighet och 

riskbeteende/medvetenhet, så har en modell för detta tagits fram för att påvisa hur vi tänker att vår 

uppsats syfte är applicerbart i TAM. I figur (5) nedan kan man se sambanden mellan de olika 

aspekterna i vår frågeställning. För att passa denna uppsats ”case” så har TAM-modellen anpassats 

med NFC i fokus. Genom den förstudie som genomfördes innan denna uppsats, där en webbenkät 

med 82 svarande och tre intervjuer genomfördes kunde man se ett visst mönster att externa 

variabler i NFCs fall skulle kunna vara grad av tekniskt intresse och kunnande.  

I två av intervjufallen där personerna inte var så intresserade och kunniga inom området kunde man 

se att de antingen inte hade någon intention att använda NFC eller inte visste vad tekniken gjorde. Av 

denna anledning har vi som utgångspunkt i TAM de externa variablerna intresse och kunnande. 

 

Figur (5) Vår Technology Acceptence Model utifrån ”caset” NFC. 
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Litteraturstudien kring TAM har gett oss mer insikt i vilka typer av frågor som måste ställas för att få 

reda på sådant som är relevant. Därav kom vi fram till följande: 

Vi var först tvungna att ställa frågor som relaterade till de externa variablerna ”tekniskt intresse och 

kunnande”. Detta för att helt enkelt få en inblick i vilken typ av kategori respondenten tillhörde. 

Vad gäller ”Upplevd användarvänlighet” så angav vi tidigare till varför detta inte var möjligt i vårt fall 

att testa. Dock kom vi fram till att helt enkelt ersätta detta mot ett annat begrepp som torde påverka 

attityden till att använda NFC. Detta begrepp är även något som relateras till hela denna uppsats 

syfte och går under begreppet ”Upplevd pålitlighet”. Genom att relatera pålitlighetsaspekten till TAM 

så kom vi fram till hur vi bör ställa intervjufrågor som relateras till ämnet pålitlighet. 

Genom att nyttja TAM så visste vi även också om att vi behövde fråga respondenterna kring ämnet 

upplevd användbarhet med NFC. 

Med dessa grunder till frågeställningar behövde vi även fråga vad de hade för attityd mot att 

använda NFC, då detta tillsammans med upplevd användbarhet är något som påverkar intentionen 

att använda tekniken (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989). Enligt TAM, och som tydligt syns på 

modellen, så påverkar upplevd användarvänlighet och upplevd användbarhet attityden till att 

använda systemet, som i detta fall är NFC. Dock som tidigare nämnt har vi inte kunnat testa 

respondenternas upplevda användarvänlighet till NFC. Därav ersattes detta mot begreppet ”Upplevd 

pålitlighet” istället, då en persons attityd kring att använda en ny teknik även borde baseras på detta. 

Litar man inte på exempelvis företaget bakom tekniken så är det nog ganska osannorlikt att man 

accepterar och använder tekniken. 

Vi har även valt att lägga till ytterligare en aspekt att se till i vår TAM-modell och detta är 

risktänkande/riskbeteende. Anledningen till detta är att den förstudie som genomfördes inom 

området NFC genererade data som tydde på att vissa personer var relativt benägna om teknikens 

säkerhet.  

På vissa respondenters svar kunde man på så sätt även se en negativ attityd till NFC på grund av 

detta. Därav har denna aspekt lagts till för att se ifall det finns koppling mellan tekniskt intresse och 

kunnande samt attityd. 

Tillsammans med upplevd användbarhet, upplevd pålitlighet och risktänkande så får man en attityd 

till NFC, som tydligt framgår i vår TAM-modell. Anledningen till att sambandet ser ut som det gör och 

modifieringen av den ordinarie TAM-modell är tack vare den förstudie om NFC som genomfördes, då 

denna genererade data som tydde på detta samband. 
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5.2 Resultat av intervjuer 
I detta stycke har vi skrivit i ren text hur de olika respondenterna har svarat på frågorna vi ställde 

under intervjuerna. Denna text är en sammanställning av alla respondenters svar, för att se exakt hur 

dessa har svarat återfinnes detta som en bilaga senare i uppsatsen. 

Fråga 1 

Hur stort tekniskt intresse har du? Om du själv skulle kategorisera dig med en siffra mellan 1 och 

10, hur pass stort tekniskt intresse anser du själv att du har? 

 

Figur (6)Diagram om tekniskt intresse. 

Fråga 2 

Hur stort tekniskt kunnande anser du att du har? Om du själv skulle kategorisera dig med en siffra 

mellan 1 och 10, hur pass stort tekniskt kunnande anser du själv att du har? 

 

Figur (7)Diagram om tekniskt kunnande. 
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Fråga 3 

Ser du någon användbarhet med NFC? Varför eller varför inte? 

I överlag är respondenterna positiva till denna fråga, ”Jag kan se stor användbarhet gällande NFC sett 

till mig själv. Att kunna samla allt på ett ställe i ett litet chip istället för 10 kort och 7 nycklar ser jag 

som den största användbarheten av tekniken”, medan andra förhöll sig lite mer restriktivt till det och 

”Kan inte se behov av det vare sig tagg eller telefonchip”. Av 10 stycken tillfrågade så svarade 6 

stycken ja, 2 stycken nej och 2 stycken att de inte visste på grund utav bristande kunskap eller 

erfarenhet av NFC.  

Fråga 4 

Vad för attityd har du till NFC, är denna teknik något du skulle kunna tänka dig att använda? Vad 

gör dig negativ/positiv till denna teknik? 

Denna fråga var respondenterna mycket mer tydliga i sina svar. 4 stycken svarade att de inte kunde 

tänka sig att använda tekniken medan 6 stycken kunde tänka sig det. Några av svaren var ”Mindre att 

bära på om man ersätter nycklar. Tycker det vore positivt med att ersätta kort och legitimation med 

e-leg”, ”… jag skulle kunna tänka mig att använda den till vissa saker i vårt samhälle…”. Svaren på 

denna fråga tycks inte ha någon koppling till tekniskt kunnande eller om respondenten såg 

användbarhet med tekniken. 

Fråga 5 

Skulle du lita mer på en ny teknik om det var ett större välkänt företag t ex Microsoft som stod 

bakom NFC än ett mindre känt företag som du inte hört talas om innan? Om ja, Varför? 

På denna fråga är det helt jämt mellan svaren. 5 av respondenterna anser att företagets storlek är av 

vikt medan 5 stycken anser att storleken inte spelar någon roll, en respondent ”tror inte att 

företagets storlek har någon större betydelse utan att all ny teknik har problem i början oavsett 

företag”. Av de 5 som svarade att storleken på företaget har betydelse ansåg alla att de känner 

större tillit till större företag, ”Större företag som Nordea känns som att de tar mer ansvar…” och 

därmed anser att storleken är av betydelse.  

Fråga 6 

Vad krävs för att du ska känna tillit till ny teknik som NFC om tekniken inte är så välkänd ännu? 

Det övergripande svaret på denna fråga är information, och mycket av det. ”Mycket information”, ” 

vilja ha mer information om NFC” och ”Garantier på att det fungerar”.  Att tekniken fungerar är även 

det ett vanligt argument men respondenterna är intresserade av information om tekniken för att 

veta vad det är de använder. Förutom information om vad tekniken faktiskt är för något och hur det 

fungerar är även säkerhet en stor faktor i detta. 
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Fråga 7 

Vilka säkerhetsaspekter är viktiga för dig med ny teknik som NFC om tekniken är avsedd för att 

interagera med andra människor och/eller hårdvara till exempel kortläsare?  

Alla respondenter har svarat att det behövs ett/en ”Lösenord eller pinkod, ingenting som vem som 

helst som kommer åt telefonen t ex kan använda”, ”men en PIN-kod måste finnas i alla fall” för att 

kunna använda enheten. De som hade svarat att de hade lite högre tekniskt kunnande har i vissa fall 

även lagt till lite mer avancerade åtgärder till exempel ”kryptering på signal” och kunna stänga av 

NFC funktionaliteten.  

Fråga 8 

Hur villig är du att ta risker gällande ny teknik som NFC om det kan innebära att tekniken håller 

känslig information sparad om dig som person? Exempel på känslig information kan vara 

personuppgifter och kontoinformation för ekonomiska transaktioner. Hur tänker du angående 

riskerna?  Om nej, väntar du tills att tekniken är mer utbredd och beprövad eller undersöker du 

själv angående eventuella risker och tar ditt beslut? 

På denna fråga är det ”Vill inte vara först, vill absolut inte ta risker om personlig/känslig information.” 

3 stycken respondenter kunde tänka sig att ta risker medan 7 stycken inte vill ta risker. De som kunde 

tänka sig ta risker hade lite olika svar, en ansåg att denne ”har inga problem med att själv undersöka 

t ex olika säkerhetsfunktioner”, en brydde sig inte nämnvärt då denne inte ”anser inte att han har så 

mycket att dölja eller känner att det finns några speciella risker heller” medan den tredje sätter tillit 

till företag. De som inte ville ta risker ville hellre vänta tills eventuella risker har funnits av andra som 

använder tekniken. 

Fråga 9 

Säg att NFC som teknik visar sig underlätta en daglig syssla du har som att registrera närvaro på 

jobb eller skola, använda som alternativt betalmedel eller ersätta en mängd olika nycklar. 

Tekniken i sig är ny och kan visa sig ha så kallade barnsjukdomar, problem som inte visat sig än på 

grund utav att tekniken inte är tillräckligt beprövad än. Är du villig att ta vissa risker då med 

tekniken eller väntar du tills att tekniken är beprövad och mer utbredd innan du börjar använda 

den eller är du villig att ta risken för att den underlättar en tidigare uppgift tillräckligt mycket? 

Finns det en gräns för att du ska ta risken eller vill du vänta? 

På denna fråga så kunde 6 respondenter tänka sig att ta en risk om det underlättar medan 4 stycken 

inte skulle vilja risker något alls, ”Allt skall vara väl genomarbetat innan jag börjar använda detta. 

Därför väntar jag tills det är undersökt huruvida detta är säkert eller ej.” Av de som kan tänka sig att 

riskera lite så vill de flesta ha en backup plan, exempelvis om nycklar byts ut så skall fortfarande 

nyckel fungera om NFC tekniken felar. De flesta respondenter ”… är positiv till att ta enklare risker 

typ dörröppning osv men är inte positiv till mer avancerade uppgifter typ kortbetalning”. De flesta 

respondenter drar sin gräns vid ekonomiska transaktioner. 
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6. Analys 
Under våra genomförda intervjuer kom vi inte riktigt fram till de resultaten vi trodde vi skulle få. På 

frågorna om tekniskt intresse och kunnande misstänker vi att många hade svårt att kategorisera sig 

själva. Vår inledande tanke var att respondenter som gradsatte sig själv högt på skalan skulle kunna 

ge mer utförliga svar, men efter genomförda intervjuer visade sig resultaten vara blandade utan 

någon egentlig koppling till deras egen gradering av sig själv. 

Detta tror vi kan vara av anledningen att respondenterna bedömer sig utifrån sin vardag och inte 

teknik i allmänhet som var det vi frågade efter. Om en respondent anser sig klara de tekniska 

uppgifter de behöver klara i sin vardag tycker en hel del att de är tekniskt kunnande, medan andra är 

mer kritiska och tänker längre än de uppgifter de måste utföra på en daglig basis.  

De flesta av våra respondenter svarade att de kunde se användbarhet med NFC som teknik även om 

de inte alltid riktigt visste vad tekniken kan åstadkomma. Vid lite förklaring av hur tekniken fungerar 

och lite allmänna användningsfall kunde många se användbarhet med tekniken.  

Likadant med attityden tyckte merparten att denna teknik var något de skulle kunna tänka sig att 

använda, dock så skiljde sig svaren inte åt beroende på tekniskt kunnande eller om respondenten 

kunde se användbarhet eller inte. Detta tror vi har med att göra respondenterna kan tänka sig att 

använda tekniken i sig även om de inte kan föreställa sig användningsfall. Respondenterna verkar 

tycka att tekniken är användbar även om de inte riktigt kan se så många specifika användningsfall.  

Vid frågan om respondenterna skulle lita mer på tekniken om ett större företag låg bakom tekniken 

framstod det att endast hälften av respondenterna ansåg detta vara av vikt, den andra hälften 

brydde sig inte nämnvärt om företagets storlek. Detta ger fortfarande större företag fördelen på 

grund utav att 50 % skulle välja ett större företag medan de andra 50 % lika gärna kunde gå till ett 

mindre eller ett större. De har egentligen ingen åsikt om företaget som står bakom teknikens storlek. 

Av de respondenter som ansåg att företagets storlek var av vikt var den övergripande anledningen 

pålitlighet. Respondenterna ansåg att ett större företag som funnits till längre ingav mer säkerhet 

och pålitlighet, ett nyare företag vet respondenterna inte riktigt hur de skulle bete sig om fel eller 

problem uppstår.  

Den viktigaste punkten för att känna tillit till ny teknik som NFC är att bli informerade om hur 

tekniken fungerar. Förutom detta fanns det ganska så självklart med att tekniken faktiskt fungerar 

och utför det den ska. Informationen var viktig för alla respondenter, just för att tekniken är ny och få 

respondenter hade någon egentlig uppfattning om exakt vad NFC var. Mycket information både om 

funktionalitet och vad det faktiskt är för något var en stor del i att ta till sig tekniken. 

När det kommer till säkerhet så svarade alla PIN-koder, något som inte är så förvånande. Eftersom 

några exempel innehöll mobiltelefoner och att betala med NFC i dessa så tror vi att många drog 

parallellen till telefonens säkerhetsfunktioner. Trots detta hade vi förväntat oss lite mer utförliga svar 

på säkerhet som bör finnas och vissa respondenter gav oss detta men inte så många som vi hade 

förväntat oss. Detta tyder på lite dåligt tekniskt kunnande och respondenterna tycks känna sig säkra 

genom en PIN-kod. 

 



30 
 

När det kommer till risktagande och ny teknik som NFC var merparten negativa till detta. Av de som 

var positiva så var det av tre olika anledningar, teknologiskt kunnande och viljan att undersöka själv, 

tillit till företag eller att man helt enkelt inte brydde sig så länge tekniken fungerade. De som var 

negativa till risker var det mestadels för att de inte ville vara först med att råka ut för att något 

oförutsett händer. Något som vi tror kan motverkas just genom information. Kan tillverkare påvisa 

riktiga tester och visa på att funktionaliteten finns och fungerar som den ska, kan det underlätta för 

folk att ta till sig tekniken så att man inte får ett scenario där alla väntar på att andra ska vara först. 

Däremot visar det sig att det faktiskt finns gränser där respondenterna kan tänka sig att ta en mindre 

risk som inte innebär så stor personlig risk till exempel att öppna en dörr. Många kan tänka sig att ta 

en liten risk med enklare uppgifter t ex att öppna en dörr och ersätta en mängd nycklar förutsatt att 

det finns en möjlighet att få hjälp om ett problem uppstår. Merparten drar däremot gränsen vid 

personliga risker såsom ekonomiska transaktioner och dylikt. Detta tyder på att respondenterna är 

mer benägna att ta enklare risker, men de kan inte se fördelar med användningsfall som innebär en 

större risk för dem själva personligen. 

7. Diskussion 

7.1 Våra frågeställningar diskuterade utifrån vår TAM-modell 
De frågeställningar vi hade i denna uppsats är här nedan relaterade till de aspekter i TAM-modellen 

som vi har nyttjat. Här har vi sökt samband sett utifrån vår TAM-modell och den litteraturstudie vi 

genomförde inom området TAM. Då tekniskt intresse och kunnande var våra externa variabler, så är 

detta en återkommande faktor att ta ställning till i varje fråga. Detta eftersom vår förstudies utfall 

inom området NFC tyddes ha starka kopplingar till just dessa två variabler. 

Våra frågeställningar: 

 Vad för inställningar/attityder har personer till ny teknik? 

 Litar man mer på den nya tekniken om det är ett stort företag som ligger bakom denna? 

 Är personer medvetna om riskerna med ny teknik? 

 Kan man tänka sig att tumma på säkerheten om det bidrar till enkelhet? 

7.1.1 Tekniskt intresse och kunnande 

Innan denna uppsats genomfördes en förstudie inom området NFC som är en ny teknik. Denna 

förstudie gav starka indikationer på att respondenternas svar och tankar kunde relateras till deras 

tekniska intresse och kunnande, därav blev dessa två våra externa variabler. 

Den genomförda datainsamlingen genererade en blandad skara gälande respondenternas tekniska 

intresse och kunnande, vilket vi innan genomförd datainsamling också hade hoppats på för att på så 

sätt kunna se samband. 
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7.1.2 Upplevd pålitlighet 

Det finns inget vetenskapligt bevis kring att våra externa variabler tekniskt intresse och kunnande 

skulle ha några kopplingar till upplevd pålitlighet, likt den faktor som Davis, Bagozzi och Warshaw 

(1989) påvisar med sin TAM-modell mellan externa variabler och den upplevda användarvänligheten. 

Dock visade vår förstudie kring den nya tekniken NFC att externa variabler som verkade påverka 

respondenternas svar skulle vara tekniskt intresse och kunnande. Dessutom fanns det även viss 

information som tydde på att pålitligheten kring tekniken inte var särskilt hög hos vissa 

respondenter. Eftersom vi inte hade möjlighet att testa användarvänligheten kring NFC hos våra 

respondenter, så var pålitlighet en annan faktor som verkade ha samband likt den upplevda 

användarvänligheten. Dock var denna teori något som inte stämde in med de svar som intervjuerna 

genererade, tekniskt intresse och kunnande hade inga som helst samband till upplevd pålitlighet. 

Både personer med lägre intresse och kunnande och de med lite högre kunde alltså svara likadant. 

Men något som dock framkom var att tendensen hos våra respondenter pekade åt att ett större 

företag har mer upplevd pålitlighet, då hälften av svaren pekade åt att man föredrog att större 

företag låg bakom ny teknik. Andra hälften verkade det inte spela någon roll för, vilket då ger ett 

större övertag om ett stort företag tog fram ty teknik då man i så fall skulle nå ut till samtliga 10 av 

våra respondenter. Som Bachmann och Inkpen (2011) beskriver institutionell pålitlighet är det 

”förtroende mellan individ och/eller kollektiva aktörer bygger på beslut av en part att lita på annan 

part under förhållanden med risk” (s.284). Denna risk minskar med att företaget växer och arbetar på 

sin bild som företag sett av allmänheten, företag kan påverka sin uppfattade pålitlighet mycket 

genom att till exempel verka ärliga i sina förfaranden eller att inte använda tveksamma 

tillverkningsmetoder som barnarbete. Kan de förbättra sin bild utåt bidrar detta till att personer 

kommer känna mindre risk med att ha att göra med företaget då man känner att man kan lita på 

företaget. 

Dessutom ansåg alla respondenter att teknik som är avsedd att interagera med andra människor 

och/eller andra enheter behöver en form av säkerhetskod, för att man på så sätt skall känna 

pålitlighet till tekniken samt veta att den är säker. 

7.1.3 Upplevd användbarhet 

Davis, Bagozzi och Warshaw (1989) visar med sin modell att externa variabler påverkar den upplevda 

användbarheten tillsammans med den upplevda användarvänligheten, som i vårt fall är upplevd 

pålitlighet. Även här fanns det inga kopplingar till våra externa variabler tekniskt intresse och 

kunnande, då vissa med högre intresse och kunnande såg användbarhet med NFC tillsammans med 

några med lägre. Svaren gällande upplevd pålitlighet hade dock en koppling till upplevd 

användbarhet, majoriteten av de som såg tekniken som användbar lade ingen större vikt på 

företagets storlek och vem som tagit fram denna. Medans de som hade svårt att se användbarhet, 

inte visste eller var negativa ofta lade stor vikt på företaget som tagit fram tekniken och dess storlek. 

De flesta respondenter var dock positiva till att prova tekniken för att på så sätt bilda sig en 

uppfattning. 

7.1.4 Risktänkande 

Det första vi kan fastslå på våra respondenter är att risktänkande inte har någon koppling till 

personens tekniska intresse och kunnande. Vissa personer med högre tekniskt intresse och kunnande 

förbiser risker. Medan andra personer med likande tekniska intresse och kunnande är försiktiga när 

det gäller risker. På samma sätt kunde det vara med de med lite lägre intresse och kunnande. 
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Respondenterna vi tillfrågade gällande risker och hur de tänker, så är alla eniga om att de vill skydda 

sig med någon form av kod, exempelvis PIN-kod. Hos många respondenter verkar även säkerheten 

påverka personens attityd. Vissa respondenter vill inte ta risker alls, tekniken måste vara väl 

beprövad och säker innan man själv börjar använda den. På så sätt verkar säkerheten ha samband 

med attityden kring tekniken. Andra respondenter kan tänka sig att ta vissa risker men drar sin gräns 

där det kan leda till ekonomisk förlust, återigen om tekniken kan leda till ekonomisk förlust så tar 

man inte den risken och på så sätt formar man sin attityd. På detta sätt verkar säkerheten och 

individens risktänkande ha koppling till attityden kring ny teknik, en ny teknik med många risker så 

väntar hellre många av våra respondenter och ser så att den verkligen blir säker innan man börjar 

använda den. I de fall man vill vara först ut och undersöka riskerna själv som någon av våra 

respondenter ville, så formar man sitt risktänkande så att den inte påverkar attityden. Man förbiser 

antagligen helt enkelt riskerna då man kanske vill skapa sig en egen riskbild. 

Vad gällande att tumma på säkerheten om det bidrar till enkelhet så är detta något som majoriteten 

av våra respondenter skulle kunna tänkas göra så länge det inte handlar om dennes ekonomi eller 

något annat viktigt. Men om det enbart gäller mindre ej betydande saker så kan alltså majoriteten 

tänka sig att ta en risk ifall det bidrar till att göra något enklare. För att relatera detta resultat med 

den förstudie vi genomförde, så fick vi där bilden av att många respondenter helt enkelt kunde 

förbise säkerhet ifall det bidrog till enkelthet. Att återigen få data som tyder på detta är intressant 

och det verkar uppenbarligen att man är benägen att förbise risker med ny teknik om man kan göra 

vardagen enklare. Som Sitkin och Pablo (1992) skrev så finns det tre nyckeldimensioner av risk. Dessa 

tre är osäkerhet om utfallet, förväntningar på resultatet och potentialen i resultatet vilket gör 

risktänkandet högst personligt. Eftersom människor har olika nivåer av kunskap inom olika områden 

går det inte att dra två personer över samma kant. Den ena dimensionen om osäkerhet om utfallet 

till exempel skiljer sig beroende på personen. Vet man mycket om tekniken i fråga blir inte utfallet 

nödvändigtvis lika osäkert som för en person som inte kan någonting alls om tekniken. För att minska 

på behovet av att ta en risk med ny teknik till exempel så bör man arbeta på att minimera dessa tre 

dimensioner. Kan man tydliggöra vad som kommer hända när man utför en handling och till vilken 

fördel denna handling utgör för användaren minskar man på riskaspekten i handlingen och 

användaren känner sig säkrare i att utföra handlingen och kanske inte ser denna handling som en risk 

över huvudtaget. 

Något som vi märkte under våra intervjuer var också att risktänkande påverkas till viss del av upplevd 

pålitlighet. Våra respondenter under intervjuerna gav intrycket av att vara mer benägna att ta en risk 

eller inte anse en handling som en risk alls om pålitligheten till företaget bakom tekniken var hög. Det 

visades att många bara använder teknik just för att företaget som tillhandhöll tekniken var välkänt 

och använt av användarna sedan tidigare. Ett exempel som framkom under intervjuerna var att en 

respondent funderade över bankdosor från Nordea. Respondenten hade egentligen ingen aning alls 

om hur säker denna teknik var, men eftersom den kom från ett stort företag som Nordea och 

respondenten hade använt Nordea under flera år såg respondenten ingen risk med att använda 

tekniken. 
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7.1.5 Attityd 

Davis, Bagozzi och Warshaw (1989) menar att den upplevda användarvänligheten och den upplevda 

användbarheten påverkar attityden kring exempelvis informationssystem. I den modell vi tog fram 

tänkte vi att sambandet till attityden berodde på upplevd pålitlighet, risktänkande och upplevd 

användbarhet. Efter avslutad datainsamling och analysering kan vi dock fastslå att pålitligheten 

gällande om det är ett stort företag som tagit fram tekniken har en viss faktor i sammanhanget. Detta 

kan vi relatera till pålitligheten där hälften av alla respondenter ansåg att det är viktigt att ett större 

företag ligger bakom ny teknik, medans det för andra hälften inte spelade någon roll. Även 

pålitligheten till säkerhetsaspekterna har en koppling till attityden, där alla respondenter svarade att 

de ville at NFC tekniken skulle skyddas med PIN-kod. Dessutom ville många respondenter få reda på 

information om tekniken för att på så sätt kunna sätta sig in i hur det fungerar. Utöver detta är det 

även ett krav för många att tekniken verkligen fungerar och att det är säkert. När det gäller den 

upplevda användbarheten så kan man relatera detta till det vi nämnde nyligen, att tekniken skall 

fungera annars är det inte användbart. Många av våra respondenter såg även användbarhet med den 

nya tekniken NFC och att den kunde förenkla vardagen och hade därmed en positiv attityd till 

tekniken. Dock hade vissa respondenter svårt att se användbarhet med tekniken, men hade ändå en 

positiv attityd kring denna. Detta är egentligen lite motsägelsefullt om man skall se till TAM och dess 

modell, eftersom man har en tydlig koppling mellan upplevd användbarhet och attityd. Vi kan 

relatera detta till det vi skrev tidigare i analysen, man skulle kunna tänka sig att vissa respondenter 

hade svårt att föreställa sig användningsfall och hade därmed att svårt att se användbarheten med 

tekniken. Eftersom det är vetenskapligt bevisat att upplevd användbarhet hänger ihop med 

attityden, så känns det rimligt att vissa respondenter hade svårt att tänka sig in i användningsfall. För 

att även täcka in risktänkande så var merparten av respondenterna tydliga med att säkerheten med 

ny teknik är viktig, dessutom vill få vara först ut med att testa någon ny teknik ifall något oförutsett 

skulle hända. 

Med detta kan vi dra slutsatsen att den upplevda pålitligheten är en stark koppling till attityden, är 

exempelvis inte tekniken säker eller fungerar tillfredställande så har man eller får man en negativ 

attityd till tekniken. När det gäller den upplevda användbarheten så var det lite blandat, många såg 

användbarhet med tekniken och var därmed även positiva. Däremot fanns det även vissa som var 

positiva till tekniken, men hade svårt att se användbarhet. Som vi tidigare skrev så borde detta gå att 

relatera till att man hade svårt att se användningsfall, eftersom kopplingen mellan upplevd 

användbarhet och attityd är vetenskapligt bevisad i TAM av Davis, Bagozzi och Warshaw (1989) och 

av Davis (1991) själv. Dessutom kan vi även se ett starkt samband mellan risktänkande och attityden, 

detta för att majoriteten av våra respondenter ansåg att ny teknik måste vara säker och få av dessa 

kan tänka sig att vara först ut med ny teknik ifall någon oförutsett skulle inträffa. 
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7.2 Framtida forskning 
Framtida forskning vi kan se och som skulle kunna genomföras inom ämnet av denna uppsats är 

följande: 

 Genomföra fler datainsamlingar inom ämnet ny teknik, fast med ett annat ”case” som 

utgångspunkt. Detta för att se ifall resultatet blir liknande det resultat vi fick från vår 

datainsamling. 

 Vad företag kan göra för att bli mer pålitliga. Den data vi fick fram visar på att man litar mer 

på större företag och ny teknik, än på mindre. Så vad kan egentligen företagen göra för att 

framstå som mer pålitliga utåt och på så sätt få konsumenter att lita på dem? 

8. Slutsatser 
Genom vår allmänna analys av intervjuerna och diskussion kring dessa utifrån TAM kan vi nu besvara 

våra frågeställningar vi hade till denna uppsats. Under intervjuerna där respondenterna själva ska 

gradera sig mellan 1 – 10 gällande tekniskt intresse och kunnande, så har vi inte angivit någon 

definition av skalan utan respondenterna har fått uppskattat sig själva. 

Vad för inställningar/attityder har personer till ny teknik? 

Genom de genomförda intervjuerna kan vi dra följande slutsatser. Respondenternas inställningar och 

attityder kring ny teknik har ingen koppling till dennes tekniska intresse och kunnande. 

Respondenternas inställningar och attityder påverkades av den upplevda pålitligheten hos större 

företag, man såg helst att större företag ligger bakom ny teknik. Vad gällande användbarheten hos ny 

teknik fanns det enbart en liten koppling mellan upplevd användbarhet och attityd, respondenter 

som såg användbarhet med teknik hade en positiv attityd. Dock fanns det även de som inte kunde se 

användbarhet, men som ändå hade en positiv attityd till ny teknik. Kan detta relateras till att dessa 

respondenter hade svårt att föreställa sig användningsfall? 

Upplevd pålitlighet var även en faktor i inställningen till ny teknik. Människor vill kunna känna tillit till 

tekniken och företagen bakom den för att använda den. Av de respondenter som ansåg att företagen 

bakom teknikens storlek var av vikt så ansåg de att de litade mer på tekniken om företaget bakom 

var välkänt och uppfattades som pålitligt. 

Dessutom vill man helst inte vara först ut med att testa ny teknik, detta eftersom man inte vill utsätta 

sig för onödiga risker och oförutsedda händelser. 

Litar man mer på den nya tekniken om det är ett stort företag som ligger bakom denna? 

I denna fråga var det delade uppfattningar vissa respondenter anser att det är av vikt på grund utav 

till exempel garantier och företagets fortlevnad medan andra inte anser att ett större företag är 

någon garanti för bättre. Genom vår empiri kan vi dock dra slutsatsen att om ett stort företag tog 

fram ny teknik så skulle man kunna nå ut till flera av våra respondenter.  

Av de respondenter som svarade på vår intervju som ansåg att företaget bakom tekniken och dess 

storlek hade betydelse, så tyckte de flesta att det hade med pålitligheten bakom att göra.  
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Av de respondenterna som var av uppfattningen att ett större mer välkänt företag skapade 

förtroende, så var det dels för att företaget har en image att upprätthålla men även för att företaget 

har funnits ett tag och troligtvis inte kommer försvinna snart. Mindre företag kände sig vissa lite mer 

osäkra på om till exempel företaget skulle gå i konkurs eller hur mycket ansvar de tar för eventuella 

fel eller problem med ny teknik. 

Är personer medvetna om riskerna med ny teknik? 

Våra respondenter visar stor riskmedvetenhet, antingen via att man aktivt väljer att strunta i riskerna 

eller att man är försiktig med att ta risker med ny teknik. Hur våra respondenter ser på riskerna har 

ingen direkt koppling till tekniskt intresse eller kunnande. Dock angav vissa av de med lite mer 

tekniskt kunnande något mer fördjupade säkerhetslösningar och hur man vill skydda sig mot risker. 

Alla de respondenter vi tillfrågade vill de skydda sig mot risker genom någon form av kod, exempelvis 

en PIN-kod. Detta visar en form av risktänkande. Man är medveten om att det faktiskt kan finnas 

risker med ny teknik och man gärna vill skydda sig på ett sätt som man kan relatera till i dagens 

samhälle, exempelvis kort-kod, portkod eller en mobiltelefons PIN-kod. En del av våra respondenter 

visar ännu större riskmedvetenhet och går steget längre och beskriver att de gärna vill ha någon form 

av kryptering. Någon nämnde även indirekt SSL-kryptering utan att förmodligen själv veta om det. 

Dessutom framkom det även att någon gärna vill kunna stänga av funktionalitet som kan vara en risk, 

i detta fall NFC-funktionaliteten. 

Genom de data vi fått fram kan vi se att våra respondenter tänker på risker på ett eller annat sätt. 

Vissa är mer utförliga vad gäller säkerhetsaspekter andra något mer kortfattade, men alla vill se 

någon form någon form av säkerhet för att minimera riskerna, även om de kanske inte vet exakt 

vilken form av säkerhet. Att en del respondenter inte vet exakt hur de vill att säkerheten ska se ut 

antyder på att de vet om att det finns risker men samtidigt verkar de inte förstå hur man motverkar 

dessa risker.  

Kan man tänka sig att tumma på säkerheten om det bidrar till enkelhet? 

Enkelheten var största anledningen våra respondenter gav när det gäller att tumma på säkerheten 

om det bidrog till enkelhet. Även från den förstudie vi genomförde inom området NFC fick vi denna 

bild av resultatet. Av de som vill ta risker i denna intervju kan alltså tänka sig att se mellan fingrarna 

gällande säkerhet ifall det bidrar till att göra något enklare, dock drar man en klar linje vid ekonomi 

och annan känslig information där man absolut inte ville ta risker. De fanns även respondenter som 

absolut inte ville ta risker och några anledningar som gavs var att vänta tills det att tekniken är mera 

antagen av allmänheten, respondenten inte är tillräckligt tekniskt kunnig, eller att det kan finnas 

barnsjukdomar som leder till besvär för respondenten.   
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10. Bilagor 

10.1 Förstudie kring NFC 

10.1.1 Enkät 

 

Under denna enkätfråga fanns det även en öppen fråga som respondenterna kunde skriva vad de 

ville i, detta är vad som framkom: 

 I princip till allt, problemet är främst säkerheten. Och då tänker jag inte främst på 

gränssnittet utan hur säker enheten som jag har som nyckel är. Alltså jag litar inte alls på 

dagens mobiler. 

 Som busskort. 

 Inget jag vill inte bli registrerad överallt! 

 Biljetter av olika slag, kollektivtrafik, bio, konserter, tåg osv. 

 Fixa inställningar i mobilen. Ex lägga den på nattduksbordet så ligger en tagg där -> telefonen 

växlar till ljudlöst, stänger av wifi och så vidare. 

 För att låna böcker på biblioteket 

 Inget. 

 För att lagra presentkort, kundkort, medlemskort. Använda som lånekort. 

 Fungera som legitimation med hjälp av e-legitimation så man slipper ha med sig ex körkort. 
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10.1.2 Intervjuer 
Utöver enkäten genomfördes även tre stycken intervjuer under förstudien och dessa skrivs här 

nedan ut på ett något sammanfattat sätt av det som sades. De frågor som ställdes under dessa 

intervjuer är de samma som användes i enkäten, den enda skillnaden är att respondenten inte har 

fått några svarsalternativ förutom generella beskrivningar av vad NFC är, utan alla frågor har varit 

helt öppna. Vi valde att intervjua tre stycken olika personer med varierande tekniskt kunnande. Vi 

har inte fokuserat på ålder eller kön i vårt urval. 

Frågorna som ställdes var: 

1. Vad skulle du kunna tänka dig att använda NFC till? 

2. Om du idag skulle köpa en ny mobiltelefon, hur viktigt är det för dig att denna har NFC? 

3. Om du exempelvis skulle kunna öppna dörrar, stämpla in på jobbet med hjälp av en telefon 

med NFC. Är detta något som skulle göra att du köpte en telefon med NFC? 

4. Vad skulle du tycka om att själv kunna gå in på exempelvis din lokaltrafiks (till exempel buss 

eller spårvagn) hemsida och själv kunna registrera din telefon med NFC-chip i, för att 

använda som busskort/betalmedel? 

5. Skulle det kännas tryggt om din personliga information, i form av e-legitimation, låg lagrad på 

telefonen med lösenordskrav när den används? 

Intervju 1: 

Fråga 1: Respondenten har svårt att komma på funktioner i samhället som kan nyttjas med NFC. 

Varvid vi gav ett exempel som är allmänt känt, vissa typer av busskort. Respondenten ger då som 

förslag att man kan använda NFC vid kollektivtrafik. 

Fråga 2: Respondenten svarar på denna fråga att denne inte primärt tittar på funktionalitet såsom 

NFC. Personen framhäver även att denne i första hand använder telefon för att ringa och skicka sms 

med och därmed inte behöver några fler avancerade funktioner. 

Fråga 3: Respondenten säger att det verkar vara bra för de som efterfrågar funktionaliteten, men 

säger även att det är nog inget för denne då personen i fråga mest använder grundläggande 

funktionalitet i en mobiltelefon. 

Fråga 4: Respondenten svarar med att detta inte är något som passar för denne, men säger även att 

det är bra att själv kunna sköta detta via internet och jämför detta med sin internetbank. 

Fråga 5: Respondenten svarar med att det inte skulle kännas säkert om personlig information låg 

lagrad på sin telefon. Då frågar vi varför och påpekar även att denna information är 

lösenordsskyddad för att förhindra informationsstöld. Respondenten kan inte svara på varför, men 

säger att det är något med telefoner som denne inte litar på. 

Intervju 2: 

Fråga 1: Respondenten ger som förslag att man kan använda NFC för att öppna dörrar, använda som 

betallösning, busskort, lånekort och använda nyttjande av rabattkuponger. 
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Fråga 2: Respondenten säger att NFC inte är det viktigaste denne letar efter när det inhandlas en ny 

mobiltelefon, men att det givetvis är ett plus om det återfinns i den telefon som inhandlas. 

Fråga 3: Respondenten framhäver att det skulle vara en väldigt bra funktionalitet att själv kunna välja 

på vad man vill använda NFC till och svarar på samma gång även att detta skulle bidra till att NFC-

funktionalitet blev mer prioriterat när telefon inhandlas. Respondenten säger även att denne tror att 

det förmodligen skulle göra att fler personer nyttjade NFC. Då det i dagsläget inte finns funktionalitet 

för det i så stor utsträckning i dagens samhälle. 

Fråga 4: Respondenten svarar att det vore väldigt bra att dels kunna registrera exempelvis sitt 

busskort på sina villkor och när man vill smidigt på internet. Dessutom framhäver respondenten även 

att det skulle vara smidigt att kunna samla alla kort på ett och samma plats istället för att ha ett 

flertal olika kort såsom busskort, lånekort, kundkort, medlemskort. 

Fråga 5: Respondenten svarar med ett kort och koncist ja. Men tillägger sedan även att den data som 

lagras på telefonen måste vara krypterad, och om så inte är fallet blir svaret nej. 

Intervju 3: 

Fråga 1: Efter en viss mån av förklaring vad NFC är för något ger respondenten som svar att man kan 

använda tekniken till att öppna dörrar och överföra filer mellan enheter likt Bluetooth. 

Fråga 2: Respondenten påvisar att denne inte riktigt vet hur pass viktigt NFC är då denne aldrig har 

reflekterat på ett sådant sätt över tekniken. Vi frågar givetvis varför och får till svar att respondenten 

aldrig riktigt sett eller hört talats om denna teknik tidigare. 

Fråga 3: Respondenten säger att denne gillar förslaget att själv kunna välja på en uppsjö av tjänster 

som man kan använda tekniken till och framhäver då även att denne förmodligen skulle köpa en 

telefon med NFC ifall denna funktionalitet fungerade i samhället i en större skala. 

Fråga 4: Även till denna fråga visar respondenten intresse och svarar att det verkar vara intressant att 

kunna använda telefonen som ett busskort. 

Fråga 5: Respondenten svarar att denne antar att det skulle kännas säkert, men frågar samtidigt även 

vad som händer om man skulle bli bestulen/tappa bort telefonen. Efter en något förklarande 

diskussion kring hur vi tänkt kring säkerheten, med att man själv kan spärra chippet och 

informationen så svarar respondenten mer säkert att det skulle kännas säkert. 
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10.2 Hela intervjuer 
Fråga 1: Hur stort tekniskt intresse har du? Om du själv skulle kategorisera dig med en siffra mellan 1 

och 10, hur pass stort tekniskt intresse anser du själv att du har? 

Fråga 2: Hur stort tekniskt kunnande anser du att du har? Om du själv skulle kategorisera dig med en 

siffra mellan 1 och 10, hur pass stort tekniskt kunnande anser du själv att du har? 

Fråga 3: Ser du någon användbarhet med NFC? Varför eller varför inte? (Rita upp tre case: 

Kortbetalning, dörröppning och kortlagring). 

Fråga 4: Vad för attityd har du till NFC, är denna teknik något du skulle kunna tänka dig att använda? 

Vad gör dig negativ/positiv till denna teknik? 

Fråga 5: Skulle du lita mer på en ny teknik om det var ett större välkänt företag t ex Microsoft som 

stod bakom NFC än ett mindre känt företag som du inte hört talas om innan? Om ja, Varför? 

Fråga 6: Vad krävs för att du ska känna tillit till ny teknik som NFC om tekniken inte är så välkänd 

ännu? 

Fråga 7: Vilka säkerhetsaspekter är viktiga för dig med ny teknik som NFC om tekniken är avsedd för 

att interagera med andra människor och/eller hårdvara till exempel kortläsare? 

Fråga 8: Hur villig är du att ta risker gällande ny teknik som NFC om det kan innebära att tekniken 

håller känslig information sparad om dig som person? Exempel på känslig information kan vara 

personuppgifter och kontoinformation för ekonomiska transaktioner. Hur tänker du angående 

riskerna?  Om nej, väntar du tills att tekniken är mer utbredd och beprövad eller undersöker du själv 

angående eventuella risker och tar ditt beslut? 

Fråga 9: Säg att NFC som teknik visar sig underlätta en daglig syssla du har som att registrera närvaro 

på jobb eller skola, använda som alternativt betalmedel eller ersätta en mängd olika nycklar. 

Tekniken i sig är ny och kan visa sig ha så kallade barnsjukdomar, problem som inte visat sig än på 

grund utav att tekniken inte är tillräckligt beprövad än. Är du villig att ta vissa risker då med tekniken 

eller väntar du tills att tekniken är beprövad och mer utbredd innan du börjar använda den, eller är 

du villig att ta risken för att den underlättar en tidigare uppgift tillräckligt mycket? Finns det en gräns 

för att du ska ta risken eller vill du vänta? 

Respondent 1 
Fråga 1 

6 

Fråga 2 

6 

Fråga 3 

Kan inte se behov av det vare sig tagg eller telefonchip. Vet inte hur bra det är innan man provat. Vill 

testa dock. Kan se nytta men ser inte behov, kan tänka sig att prova men känner inte något krav efter 

det. Biljetter vore smidigt att ha. 
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Fråga 4 

Kan tänka sig använda. Negativt är att man inte vet hur det fungerar eller hur säkert det är. Kan 

någon annan använda det om man tappar det? Positivt är att det verkar smidigt att öppna dörrar 

tillexempel eller bilen. Enklare användningar är positivt men är lite negativ till mer avancerat typ 

betalningar pga osäkerhet om säkerhet.  

Fråga 5 

Skulle lita mer på ett välkänt företag. Händer det nåt kan man alltid gå till företaget om hjälp. Mindre 

företag vet man inte om de finns kvar om 3 år. Större företag som Nordea känns som att de tar mer 

ansvar om det händer nåt. 

Fråga 6 

Mycket information så att man vet hur det fungerar. Bästa vore en statlig garanti/utredning som 

utreder tekniken och säkerställer funktionalitet. Bra vore om någon man känner använder det och 

kan övertyga en, en person som kan teknik bättre än en själv och kan visa på fördelar. 

Betalningar bör täckas av garantier i samråd med företaget som har hand om betalningar så att om 

nåt händer är man trygg. Vet man inte hur det fungerar eller är så teknisk av sig har man nog svårt 

att lita på det. Man litar ju blint på Nordeas bankdosor till exempel utan att veta hur tekniken 

fungerar, det är ju Nordeas egenutvecklade produkt så att man känner sig säkrare.  

Fråga 7 

Väldigt misstänksam. Gillar inte trådlöst. Tror att det är mer säkert om det är trådbundet. Ska det 

vara trådlöst måste det finnas olika nivåer av säkerhet. Mycket kryptering, skulle känna sig mycket 

obekväm om man inte vet hur det fungerar. Lösenord typ pinkod för att interager och kryptering på 

signal. Till exempel på en dator där det kommer upp ett hänglås(krypterad anslutning) och det står 

vad det är för kryptering känns det säkrare även om man inte vet vad just den krypteringen innebär. 

Synliga symboler på säkerhet är viktigt så att det känns säkert. 

Fråga 8 

Vill inte vara först, vill absolut inte ta risker om personlig/känslig information. Vill vänta till att 

tekniken är väl utspridd och beprövad. Vill att tekniken är utspridd och testad så att man inte 

behöver riskera något.  

Fråga 9 

Kan ta barnsjukdomar och lite besvär med felande teknik om det är tillfälligt till exempel. Vill dock 

veta att det går att lösa till exempel ett kvitto att det är betalt och kan visa på så att det går att lösa. 

Kan tänka sig ta en risk om det finns en backup om tekniken felar så att man vet att det går att lösa 

på något vis. Trassel och besvär tillfälligt med att öppna en dörr till exempel går bra men inte när 

man lider personlig förlust till exempel pengar 
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Gränsen går vid ekonomi och personlig information. Vill veta att det fungerar och fungerar säkert. Vill 

veta att företag som handhar information om svarande gör det på ett säkert sätt och inte riskerar att 

sprida information. 

Respondent 2  
Fråga 1 

2 

Fråga 2 

2 

Fråga 3 

Vet man inte förrän man testa men kan tänka sig att prova och se om det blir enklare.  Ingenting man 

saknar.  

Fråga 4 

Mindre att bära på om man ersätter nycklar. Tycker det vore positivt med att ersätta kort och 

legitimation med e-leg. 

Fråga 5 

Bättre med mer välkänt företag. Litet företag kanske jobbar hårt för att lyckas men tänk om de går i 

konkurs under tiden. Större företag finns kvar. 

Fråga 6 

Garantier på att det fungerar så att man inte står där och inte kan öppna en dörr till exempel. 

Företag bör kunna garantera detta och någon slag inkörs period tills att det fungerar som det ska. 

Marknadsförare borde tala om hur det fungerar så att man vet att man gör rätt. 

Fråga 7 

Hur ska man veta att det är säkert och bara jag som kommer åt information? Någon form av kod för 

att låsa upp/använda det. Svarande är väldigt osäker på vad som skulle få en att känna sig säker. Vill 

ha garantier på att de som tillverkar tekniken tar ansvar för säkerheten och ersätter om det inte 

fungerar som utlovat. 

Fråga 8 

Inte så risktagande men vänder man på det vad är säkert idag? Eftersom svarande ej är så tekniskt 

kunnig på teknik känner den sig otrygg i att undersöka teknik själv och väljer att vänta tills att 

tekniken är testad. Svarande känner att den kan så lite om teknik så skulle denne inte veta vad den 

läser om riktigt.  
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Fråga 9 

Skulle kunna tänka sig att använda sig av det om det underlättar. Svarande tar öppna dörrar som 

denne gör dagligen ofta. Fördel med att nycklar som används ofta är märkta men en tagg till exempel 

är svårare att identifiera till vilken dörr. 

Har som gräns vid pengar, vill inte ta en risk med pengar. 

Respondent 3 
Fråga 1 

6 

Fråga 2 

5 

Fråga 3 

Respondent ser användbarhet på många sätt, till exempel betalning, legitimera sig, öppna dörrar. 

Respondenter ser tekniken som användbar. 

Fråga 4 

Respondenten är lite skeptisk om man ser till säkerhet då denne undrar just hur säkert allting är pga 

brist på säkerhet. Dock är det en teknik respondenten kan tänka sig att använda om barnsjukdomar 

är borta ur bilden. 

Fråga 5 

Respondenten bryr sig inte nämnvärt om företagets storlek. Respondenten tror inte att företagets 

storlek har någon större betydelse utan att all ny teknik har problem i början oavsett företag som 

utvecklar tekniken. 

Fråga 6 

Respondenten anser att tekniken bör ha funnits på marknaden ett tag för att visat sig beprövad och 

fungerande.  

Fråga 7 

Respondent vet inte hur tekniken fungerar riktigt och känner sig osäker. Vid betalning till exempel vill 

respondent inte ha hela sitt kreditkonto kopplat till chippet utan vill själv föra över en egen bestämd 

summa varje gång denne vill ha möjlighet att betala med NFC. Ska även krävas PIN-kod för att betala 

och identifiera sig.  

Fråga 8 

Respondenten vill inte riskera och testa själv. Respondenten känner att denne inte är tekniskt kunnig 

nog för att läsa på själv och avgöra. Respondenten återkommer till att tekniken kan innehålla fel som 

inte funnits än pga att tekniken är ny. 
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Fråga 9 

Respondenten känner att enklare uppgifter som att öppna dörrar skulle kunna vara en acceptabel 

risk om det finns bra stöd för problem. Om problem uppstår skall det finnas support som löser 

problemet så att om en dörr till exempel inte går att öppna så ska man kunna ringa till någon som 

löser. Respondenten är positiv till att ta enklare risker typ dörröppning osv men är inte positiv till mer 

avancerade uppgifter typ kortbetalning. 

Respondent 4 
Fråga 1 

3 

Fråga 2 

2 

Fråga 3 

Respondenten är positiv och ser tekniken som användbar. Respondenten tycker att det verkar 

underlätta att betala med NFC istället för kort till exempel. Respondent tror att det skulle underlätta 

helt enkelt. 

Fråga 4 

Respondenten känner sig positiv till tekniken då det verkar enkelt eftersom man alltid har med sig 

telefon till exempel. Respondenten tror dock att det skulle vara negativt om allt skulle vara uppbyggt 

kring tekniken då inte alla har tillgång till telefoner exempelvis som har NFC. 

Fråga 5 

Respondenten lägger ingen större vikt vid vilka som utvecklar produkten. Funkar det så det funkar 

det.  Dock så känns det tryggare med större företag men funktionen är viktigast. 

Fråga 6 

När att man ser att ett fungerar. Antingen testat själv och kan bekräfta att det fungerar eller att 

bekanta kan bekräfta att det fungerar.   

Fråga 7 

Lösenord eller pinkod, ingenting som vem som helst som kommer åt telefonen t ex kan använda.  

Fråga 8 

Respondenten anser inte att han har så mycket att dölja eller känner att det finns några speciella 

risker heller. Han har dock inget intresse av att kolla upp risker heller utan ser till funktion.  
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Fråga 9 

Respondenten är positiv till detta om det underlättar daglig verksamhet. Respondenten ser mer till 

att underlättar och är villig ta risker. Det finns gränser då risken överväger det positiva dock även om 

det är extremfall typ att starta bil osv. 

Respondent 5 
Fråga 1 

9 

Fråga 2 

8 

Fråga 3 

Respondenten ser användbarhet med NFC som teknik dock kanske inte för de mer avancerade 

ändamålen. För att genomföra enklare uppgifter till exempel öppna dörrar eller liknande ser 

respondenten användbarhet men ser ingen mening med att byta ut kreditkort t ex. 

Fråga 4 

Respondenten skulle som i tidigare svar kunna tänka sig att använda NFC till enklare saker som inte 

har något med betalning eller applikationer som har med privat information att göra. 

Fråga 5 

Ja. Mestadels för att större företag inger mer förtroende. Har företaget funnits till ett längre tag blir 

det dels enklare att hitta information om företaget och man kanske redan vet någonting om 

företaget eller kanske använder produkter från företaget redan. Ett mindre företag vet man inte 

riktigt vad deras avsikter är. Är de genuint intresserade av att föra tekniken framåt och göra det på 

ett bra sätt eller vill de bara tjäna pengar så fort som möjligt och inte bryr sig om kunderna. 

Fråga 6  

Att tekniken antingen är väl beprövad redan och bevisat fungerande alternativt att de/dem som 

utvecklare den gör det öppet. Med detta menar respondenten att företag är öppna med allt som rör 

tekniken som vilka säkerhetsfunktioner som finns och vilka sorters krypteringar som använd t ex. 

Fråga 7  

Möjligheten att kunna stänga av NFC funktionaliteten är viktigt. Kan respondenten själv styra 

möjligheten för andra och respondenten själv att interagera med varandra bidrar det till att 

respondenten själv kan välja när denne vill använda tekniken. Förutom detta måste det såklart finnas 

PIN-koder och att på avstånd kunna spärra all funktionalitet lite som när man spärrar ett simkort eller 

en telefon.  
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Fråga 8  

Respondenten är rätt så villig att ta risker mest för att teknikintresset är stort och viljan att pröva och 

använda ny teknik. Respondenten har inga problem med att själv undersöka t ex olika 

säkerhetsfunktioner och hur dessa är tänkta att fungera men respondenten håller sig lite mer 

tillbakadragen om det handlar om ekonomi t ex kontokortsinformation. 

Fråga 9 

Respondenten är positiv till att testa förutsatt att det som fanns innan finns kvar under en period för 

att säkerställa funktionalitet. T ex om man ersätter nycklar bör låsen och nycklarna finnas kvar innan 

man helt går över till den nya tekniken för att se till så att all funktionalitet finns. Respondentens 

gräns går vid uppgifter som inte får gå fel utan måste fungera varje gång t ex vid betalningar, 

respondenten vill inte bli ståendes utan möjligheten att betala eller dylikt. 

Respondent 6 
Fråga 1 

5 

Fråga 2 

7 

Fråga 3 

NFC skulle kunna vara användbart, men jag har inte så stor kunskap om det för att kunna uttala mig 

mer utförligt i ämnet. 

Fråga 4 

Jag vet så lite om NFC därför skulle jag vara kritisk till detta, men samtidigt så är det smidigt. 

Fråga 5 

Nej det tror jag inte, men däremot skulle det vara lättare för Microsoft att få ett större genombrott. 

Fråga 6 

Jag skulle vilja ha mer information om NFC, vet inte vad det är. Men jag är för att testa nya tekniker 

och därför skulle jag testa NFC. Men det är viktigt för mig att känna tillförlitlighet till det jag testar. 

Fråga 7 

Jag måste veta att det är säkert med en PIN-kod t ex och att det funkar ordentligt.  

Fråga 8 

Personuppgifterna är lätta att få fram för alla människor i dagens läge ändå, så vad gäller dem är jag 

inte jätteorolig, men det är klart man inte vill att det hamnar i fel händer. Kortuppgifterna är jag 

väldigt försiktig med, de skulle jag inte vilja ha sparade. Jag vill veta om eventuella risker innan jag 

börjar använda det. 
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Fråga 9 

Jag är villig att ta en viss risk. Att sjukanmäla sig via NFC vet jag inte om det är nödvändigt, är bättre 

att kontakta en riktig människa på arbetsplatsen. Men att använda som nyckel är jag mycket positiv 

till. Använder den gärna till att öppna garagedörren med. Det skulle förenkla vardagen en del. 

Respondent 7 
Fråga 1 

6 

Fråga 2 

5 

Fråga 3 

Jag har inte tillräcklig med kunnande kring NFC för att kunna uttrycka mig om detta. 

Fråga 4 

Nej, är väldigt negativ till detta. 

Fråga 5 

Ja, känns säkrare. Jag litar mer på större företag. 

Fråga 6 

Mycket information kring detta krävs. Information som är lätt att ta till sig och förstå. 

Fråga 7 

Gillar inte att betala med bankkortet alltid så detta känns inte helt tryggt men en PIN-kod måste 

finnas i alla fall. 

Fråga 8 

Mycket kritiskt. Vill vara försiktig med personuppgifter och kortinformation. 

Fråga 9 

Allt skall vara väl genomarbetat innan jag börjar använda detta. Därför väntar jag tills det är 

undersökt huruvida detta är säkert eller ej. 

Respondent 8 
Fråga 1 

2. Så länge jag har en mobil och kan nå de personer jag behöver är jag nöjd. Tillgång till dator med 

internet ibland är bra men inget jag vill ha tillgång till 24/7. 
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Fråga 2 

5. Jag kan ju starta en dator, haha. Dessutom kan jag använda alla standard program med goda 

kunskaper och vet hur annan teknik fungerar. 

Fråga 3 

Mindre saker att tappa bort vilket också innebär att om den tappas blir man mer ”handikappad”. 

Fråga 4 

Jag använder redan denna typ av teknik till dörrar vilket känns säkert då jag vet att enbart de med 

sådana kan ta sig in i exempelvis lägenhetshuset. Dock är den lika farlig att tappa bort som en vanlig 

nyckel då den går att använda av andra om den hamnar i fel händer. 

Fråga 5 

Nej det spelar ingen roll. 

Fråga 6 

Att det finns tydlig och konkret information. Att produkten är säker med koder/lösenord. 

Fråga 7 

En kod. 

Fråga 8 

Jag är inte så rädd av mig utan litar på företaget så länge de ger ett gott intryck. Dock tecknar jag 

oftast inga avtal med något jag tidigare aldrig hört talas om. 

Fråga 9 

Jag väntar antagligen ett tag innan jag blir rekommenderad tekniken av familj/vänner som har ett 

större teknikintresse och kunnande än vad jag har. 

Respondent 9 
Fråga 1 

Jag älskar teknik och tekniska prylar, så jag skulle nog säga att jag har ett väldigt stort intresse inom 

detta område, 10. 

Fråga 2 

Att kategoriera sig själv sett utifrån sitt kunnande tycker jag är ganska svårt att göra. Det finns ju så 

mycket som man vet sig att man inte kan när det gäller ett så pass stort område som teknik. Men jag 

skulle nog säga 9. 
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Fråga 3 

Jag kan se stor användbarhet gällande NFC sett till mig själv. Att kunna samla allt på ett ställe i ett 

litet chip istället för 10 kort och 7 nycklar ser jag som den största användbarheten av tekniken. 

Fråga 4 

Jag är överlag positiv till NFC och tekniken som sådan. Så jag skulle kunna tänka mig att använda den 

till vissa saker i vårt samhälle. Något som gör mig positiv till tekniken är dess användningsområden 

och potentiella användningsområden. Däremot känner jag stor negativitet till säkerheten kring NFC. 

Fråga 5 

Nja, givetvis påverkas man ju av att ett stort företag ligger bakom tekniken då ett större företag har 

mer resurser att promota en viss teknik. Men jag vet ju av erfarenhet att ett välkänt företag inte är 

någon garant till att något är bättre. 

Fråga 6 

Att jag vet hur tekniken fungerar och att den är säker. Främst säkerhetsbiten måste infinna sig för att 

jag skall kunna känna någon som helst tillit för NFC. 

Fråga 7 

Dels anser jag att krypterad överföring är något väldigt viktigt. Jag vill absolut inte att viktig 

information skickas okrypterat mellan enheter. Sen måste även enheten skyddas med någon form av 

kod, som gör det svårare för utomstående att stjäla information. 

Fråga 8 

Om något håller känslig information är jag försiktig med att ta risker. Känslig information vill man 

verkligen inte skall hamna i orätta händer då detta kan resultera i ekonomiska förluster. Säg att NFC 

slår igenom och blir mer tillgängligt i samhället, i detta fall skulle jag garanterat vänta och se ifall det 

uppmärksammas några risker innan jag själv börjar lagra känslig information på en NFC enhet. 

Fråga 9 

Jag är absolut inte villig att ta den risken bara för att den gör min vardag några procent lättare. En 

teknik likt NFC väntar jag garanterat på för att se så att inga barnsjukdomar finns innan jag börjar 

använda det. Av tidigare erfarenhet så vet man med sig att det väldigt ofta finns barnsjukdomar på 

ny teknik och NFC är nog inte ett undantag. 

Respondent 10 
Fråga 1 

Jag är nog så pass tekniskt ointresserad man kan vara. Själv skulle jag säga 0 men det får väl bli 1 då. 

Fråga 2 

2. På grund av mitt ointresse så har jag inte så mycket kunnande inom ny teknik. 
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Fråga 3 

Nej, för mig så ser jag ingen användbarhet av NFC. 

Fråga 4 

Nej, det känns inte som något jag skulle vilja använda mig av över huvud taget.  

Fråga 5 

Ja det tror jag. Man litar mer på större företag än mindre. Ett större företag har en image att tänka 

på. 

Fråga 6 

Att ett större företag ligger bakom tekniken. 

Fråga 7 

En kod, likt bankkort. 

Fråga 8 

Eftersom jag är så pass ointresserad av ny teknik som NFC och inte skulle kunna tänka mig att 

använda det, så behöver jag inte ta det ställningstagandet. 

Fråga 9 

Oavsett om det underlättar för mig så tror jag inte jag skulle använda tekniken ändå. Möjligtvis och 

jag blev påtvingad att använda det genom exempelvis jobbet. 


