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Sammanfattning 
Problembakgrund & Problemdiskussion: Internets betydelse har ökat i samhället de 

senaste åren vilket har medfört att bankers verksamhet i stor utsträckning har blivit 

internetbaserad. Efter dess uppkomst har antalet användare av banktjänster på internet ökat 

snabbt och i samband med detta har man även kunnat se en ökning av internetbedrägerier, 

främst på bankers internettjänster. Oroligheter på finansmarknaden har bidragit till att 

förtroendet för bankerna och deras tjänster har minskat och det har även framkommit att 

kunderna upplever att det är riskfyllt att utföra sina bankärenden på internet.  

Problemformulering: Vilka faktorer påverkar studenternas upplevda risk med 

internetbaserade banktjänster? Hur påverkas studenternas upplevda användbarhet av 

deras upplevda användarvänlighet och upplevda risk med internetbaserade banktjänster? 

Syfte: Syftet med denna studie är att fylla en kunskapslucka genom att undersöka 

studenters upplevda risk med internetbaserade banktjänster. Detta ämnar vi genomföra 

genom att utveckla en modell för att testa samband som tidigare forskningsresultat 

genererat för att se om liknande relationer kan påvisas under de förutsättningar som finns 

för denna studie. Delsyften är att undersöka vad studenternas upplevda risk består av och 

hur den upplevda användarvänligheten och den upplevda risken påverkar studenternas 

upplevda användbarhet med internetbaserade banktjänster. 

Teoretisk referensram: Den teori som denna studie bygger på består till stor del av 

tidigare forskning som bland annat innefattar upplevd risk, tillit och acceptans av teknologi. 

Teorin har genererat hypoteser som sammanställts för att utveckla en undersökningsmodell 

som utgjort grunden för hypotesprövningen. 

Metod: Denna studie bygger på en deduktiv ansats och en kvantitativ metod där 

datainsamling skett med hjälp av enkätutdelning. Urvalet som gjordes i samband med 

denna studie kan klassas som ett bekvämlighetsurval. Tack vare detta kunde totalt 149 

enkäter samlas in.  

Resultat & Analys: Resultatet indikerar att studenter vid Umeå universitet har en relativt 

låg riskupplevelse med internetbaserade banktjänster. Däremot sågs skillnader inom urvalet 

vilket innebär att vi kan konstatera att vissa respondenter upplever tjänsterna som mer 

riskfyllda. Det kan fastställas att studenters upplevda risk med internetbaserade banktjänster 

påverkas av deras tillit till tjänsterna, hur innovativa studenterna anses och hur 

användarvänliga tjänsterna upplevs. Hur användbara studenterna upplever att tjänsterna är 

påverkas av hur användarvänliga de upplevs och till viss del hur riskfyllda tjänsterna anses.      

Slutsats: Vår problemformulering har besvarats då vi fann att tillit, innovativitet och 

upplevd användbarhet är faktorer som påverkar studenters upplevda risk. Vi konstaterade 

även att studenter finner den finansiella risken och säkerhetsrisken högst vilket innebär att 

delsyftet att undersöka vad studenternas upplevda risk består av är uppnått. Studenternas 

upplevda användbarhet påverkas av den upplevda användarvänligheten och vi såg även en 

tendens till att den upplevda risken skulle vara en påverkande faktor. Med detta har det 

andra delsyftet uppnåtts.  
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Begreppsförklaring 
I denna studie är vissa begrepp frekvent återkommande och även fast vi beskriver de mest 

relevanta begreppen i löpande text anser vi att en sammanfattning av dessa samt vår egen 

uppfattning av begreppen är att föredra. 

Upplevd risk 

Begreppet definierades 1960 av Bauer som ansåg att individers beteenden resulterar i 

följder som inte går att förutse och dessa kan vara oönskade (Bauer, 1960, refererad i Perry 

& Hamm, 1969, s.351). Det är viktigt att klargöra att denna risk inte är samma som den 

verkliga, fysiska, risk som vi alla är utsatta för. Alla individer är utsatta för risker, men den 

upplevda risken behandlar individers känslor till risker och hur de själva upplever dessa och 

upplevelsen kan vara olika från individ till individ. Risken att bli utsatt för bedrägerier på 

internet kan vara låg i och med ökad säkerhet, men en individs upplevda risk gällande 

bedrägerier kan vara högre. I detta arbete åsyftas den risk individer upplever när de 

använder sig av tjänster som banker erbjuder på internet. Vi kommer genomgående 

beskriva detta som den upplevda risken med internetbaserade banktjänster. 

 

Tillit 

Tillit är ett förvirrande begrepp som inte fått någon klar och tydligt definition inom 

forskningen, men det som har konstaterats är att tillit resulterar i att individer vågar ta 

risker(Rousseau et al., 1998, s.395).  Begreppet kan jämställas med förtroende för en annan 

part vilket i denna studie innebär konsumenters förtroende till bankers internettjänster.  

 

Skillnad mellan upplevd risk och tillit  

Tillit och upplevd risk är delvis närbesläktade begrepp och båda behandlar individers 

känslor. Studier har visat att hög tillit leder till lägre upplevd risk. 

 

Internetbaserade banktjänster 

När vi i denna studie nämner internetbaserade banktjänster syftar vi både till de tjänster 

som används för dator och smart-phone, då i form av bankappar. Eftersom att dessa tjänster 

är så pass lika, men forskning med fokus på bankappar är bristfällig då dessa är relativt nya 

på marknaden, föll det för oss naturligt att inkludera bankappar i denna studie. 

 

”Cracker” eller ”Knäckare”  

I och med att antalet internetrelaterade bedrägerier ökat så har de som genomför dessa fått 

ett eget namn. Många tror att de som utför dessa brott genom att bland annat ta sig förbi 

säkerhetssystem och plantera virus går under benämningen ‖hackers‖, men det är felaktigt. 

‖Hackers‖ kallas datorentusiaster som inte har något intresse i att genomföra bedrägerier 

medan de som olagligt tar sig in i datasystem för att genomföra kriminella handlingar kallas 

för ‖crackers‖ eller ‖knäckare‖ på svenska. (Perrin, 2009)  
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1. Inledning 
Användningen av internet har ökat och idag utför vi större delen av våra bankärenden via 

vår dator eller mobiltelefon. Till följd av det allt mer digitaliserade samhället ser vi en 

ökning av internetrelaterade brott såsom identitetsstöld och bedrägerier. I detta kapitel får 

läsaren en introduktion inom området internetbaserade banktjänster som vi valt att 

genomföra vår studie på och varför detta är intressant och nödvändigt att undersöka. Vi 

beskriver även bakgrunden till det funna problemet, presenterar vår valda 

problemformulering och syftet med denna uppsats. 

 

1.1 Ämnesval 
När det var dags att välja uppsatsämne var författarna överens om att fokus skulle vara på 

banker då en stor del av civilekonomutbildningen handlat om dessa och deras arbete är ett 

av de viktigaste för en fungerande marknad. Under det första året på 

civilekonomprogrammet ingår en obligatorisk kurs i marknadsföring som båda författarna 

läst, men trots att de inte valde att inrikta sina studier mot detta ämne så föll sig valet 

ganska naturligt på att uppsatsen skulle inriktas mot det då båda finner det intressant. 

Risker som bankkunder utsätts för är alltid omdiskuterade, vilket vi fått kunskap om under 

vår studietid, men allt för lite fokus läggs på de risker som de själva upplever. Eftersom att 

vi lever i ett IT-samhälle där internet fått stor betydelse anser vi att bankers internettjänster 

är det som är mest aktuellt och viktigt att studera. Båda författarna använder regelbundet 

bankers internettjänster, på både dator och mobiltelefon, men har utifrån erfarenheter insett 

att dessa tjänster inte kommer utan risk. Författarna har diskuterat riskerna med 

internettjänster med sina vänner och det visade sig att många var oroliga för säkerheten 

med dessa. Många studenter är relativt unga och erfarna användare av internettjänster vilket 

fick oss att inse att den risk studenter upplever med internetbaserade banktjänster är något 

som måste belysas eftersom att det är studenterna som ska bidra till bankers lönsamhet i 

framtiden. För banker är det viktigt att veta vad deras kunder anser om de erbjudna 

tjänsterna och om de upplever dessa som riskfyllda då den upplevda risken bland annat 

påverkar kundernas behov av information (Blackwell et al., 2006, s.323). Studenter som 

upplever hög risk är mer benägna att söka information för att minska denna (Yang et al., 

2007, s.172), men för att få rätt information måste bankerna veta vilka risker som upplevs 

som störst. Många anser att störst fokus ska läggas på de som ännu inte använder sig av 

internettjänster, men enligt många nutida forskare, bland annat Chau & Ngai (2010, s.52), 

så finns det ett behov för fortsatt forskning inom segmentet erfarna internetbankanvändare.  
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1.2 Problembakgrund 
 

“The important thing is not to stop questioning‖ 

– Albert Einstein 

År 1995 var det första året som datorer sålde bättre än TV-apparater och i slutet av 1990-

talet kunde man hitta en dator i de flesta hushåll (Newell, 2000, s.xiii). Endast 2 % av 

svenskarna hade tillgång till internet 1995, vilket kan jämföras med de 89 % som hade 

internet i hemmet år 2012 (Findahl, 2012, s.6). Denna siffra fortsätter att öka och snart har 

absolut alla svenskar möjlighet att besöka cyberrymden hemifrån då stora teknologiska 

framsteg har gjorts de senaste åren. Förekomsten av internet i Sverige har snart till och med 

nått den gräns när det inte kan spridas mer (Findahl, 2012 s. 8). Efter internets uppkomst 

har andelen som regelbundet använder internet ökat dramatiskt och det segment där 

användandet ökat kraftigast är bland ungdomarna. Idag beräknas 84 % av Europas 

ungdomar mellan 16-24 år använda sig av internet regelbundet vilket innebär en ökning 

med 50 % på mindre än 10 år. Sveriges ungdomar tillhör de som använder internet i störst 

utsträckning då man uppskattar att ca 94 % använder internet dagligen eller nästan 

dagligen. (Forsberg, 2013) Även bland studenterna har internet fått ökad betydelse och 

många hävdar att de är beroende av tjänsten och kan aldrig tänka sig ett liv utan internet 

(Järlehag, 2012). Detta bevisar hur verkligheten ser ut, nämligen att internet idag har blivit 

ett allt vanligare hjälpmedel i vardagen. 

 

I och med internets ökade betydelse har även en förändring skett gällande hur banker 

bedriver sin dagliga verksamhet och hur konsumenter utför sina bankärenden (Eriksson et 

al., 2008, s.155). En stor andel av bankaktiviteterna har förflyttats till internet och de 

traditionella ‖tegel- och murbruksbankerna‖ har fått mindre betydelse eftersom att de 

digitala kontoren har tagit över (Findahl, 2012, s. 7; Pennathur, 2001, s. 2104). För 

kunderna är detta positivt då internetbanker möjliggör för dem att utföra bankärenden 24 

timmar om dygnet och förutom att det innebär en tidsbesparing så slipper de betala de 

avgifter bankerna tar vid ärenden på de fysiska kontoren (Calabrese & Remshard., 2006, 

s.126). De tjänster som erbjuds kunder på internet är i största utsträckning samma som på 

kontoren, men istället för att behöva ta sig till de fysiska kontoren kan kunderna utföra det 

mesta själva.  

Antalet användare av bankers internettjänster ökar i snabb takt vilket visar på att detta 

fenomen har fått väldigt stor betydelse (Alsajjan & Dennis, 2010, s.957). 96 % av svenskar 

upp till 34 år använder sig av internetbaserade banktjänster för att bland annat betala 

räkningar (Svenska Bankföreningen, 2013, s. 13), men trots denna uppenbart frekventa 

användning verkar det finnas ett behov av att besöka de fysiska kontoren då hela 80 % av 

svenskarna gör detta minst en gång per år (Findahl, 2012, s.38). Alla besök sker inte av 

samma anledningar, men i många fall har konsumenter större bankärenden av något slag 

och då tilliten till internet verkar vara lägre än till banktjänstemännen väljer många att 

genomföra dessa på ett fysiskt bankkontor (Grabner-Kräuter & Faullant, 2008, s. 484).  

Den förflyttning som skett från kontor till internet är nödvändig eftersom att samhället har 

förändrats och konkurrensen på marknaden har ökat då banker som endast är 

internetbaserade har etablerat sig. Förr så krävdes det att bankerna hade omfattande 
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kontorsnät för att nå ut till sina kunder, men dessa kontor utgjorde en otroligt stor kostnad 

för bankerna och fungerade som en inträdesbarriär. I samband med den ökade 

internetanvändningen har den barriären försvunnit och gjort det möjligt för banker som 

endast är internetbaserade att etablera sig. (Jayawardhena & Foley, 2000, s. 21). Avanza 

och ICA banken är exempel på dessa som i och med avsaknaden av fysiska kontor kan 

hålla nere de fasta kostnaderna. (Jun & Cai, 2001, s. 276) I och med att dessa banker 

etablerat sig på marknaden har fler och fler, främst studenter, valt att använda sig av deras 

tjänster vilket gör att många av de traditionella bankerna förlorar kunder. ICA banken 

tillhör en av de som valt att rikta stort fokus mot just studenter, och i slutat av 2012 hade 

drygt 60 000 studenter anslutit sig till dem (ICA-koncernen, 2012, s.33). Trots denna 

ökning påstår många studenter att de inte känner tillit till bankers internettjänster vilket gör 

att de inte endast använder sig av dessa internetbaserade banker utan har sina huvudsakliga 

konton på banker med fasta kontor. (Tank & Tyler, 2005, s.159)  

De senaste åren har vi sett en ökning av internetbedrägerier där många av de utsatta är 

internetbankanvändare. Enligt FI (2012) så har det totala antalet manuella stölder minskat 

kraftigt medan de maskinella stölderna, främst via datorer, har ökat. Enligt Eriksson (2012) 

har Brottsförebygganderådet, BRÅ, noterat att anmälningar om bedrägerier har tredubblats 

de senaste 10 åren, och då speciellt bedrägerier via internet. Ökningen av internetrelaterade 

brott anses bero på att det är ett snabbare sätt att komma över pengar på än att behöva 

inneha stöldgods som kan vara problematiskt att sälja. Då banker inte undkommer detta 

skift i brottsligheten har debatter hållits gällande i hur stor utsträckning bankerna själva kan 

hållas ansvariga för bedrägerier på internetbanker, då bland annat inloggningarna inte anses 

vara tillräckligt säkra (Cooke, 2008). Som exempel på internetbankers bristande säkerhet 

kunde man i mitten av 2000-talet läsa i media om hur en norsk student ‖knäckt‖ ett 

personkonto på Skandiabankens internetbank som del av sitt uppsatsskrivande och under 

2012 blev bland annat Swedbank och SEB utsatta för virusattacker på sina internetbanker 

(Carnhede, 2004; Wilhelmson, 2012) . Detta bevisar att trots att förändringar skett finns det 

alltid sätt att överlista systemen. Bankerna kritiseras hårt för den bristande säkerheten och 

många studier har undersökt risken för att bli utsatt då antalet bedrägerier fortsätter att öka. 

Hanàçek et al. (2010) redogjorde i sin studie för en uppsjö av sätt för att ‖knäcka‖ bankers 

internettjänster, vilket visar på att säkerheten idag är bristfällig.  

 

I samband med ökade bedrägerier har lojaliteten för Sveriges banker minskat kraftigt de 

senaste åren (SKI, 2012) Eftersom att marknaden blivit så homogen i och med att alla 

banker erbjuder liknande produkter och tjänster anser främst studenterna, med tanke på 

deras begränsade inkomst och därmed även begränsade behov av banktjänster, att det inte 

spelar någon roll vilken bank de har. De anser själva att de inte har någon nytta av att 

besöka ett bankkontor utan kan sköta alla sina ärenden på internet. (Mankila, 2001, s.527) 

Även om studenterna själva har dessa åsikter så kommer de efter studietidens slut, om inte 

innan, behöva personliga bankkontakter då de sannolikt behöver finansiera ett bostads- eller 

bilköp. Ett problem som kan uppstå för bankerna i framtiden är att studenterna kan utgöra 

ett ‖hot‖ genom att de kan kräva mer för att de ska stanna kvar som lojala kunder. 

(Mankila, 2004, s.308; 314)  
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1.3 Problemdiskussion 
Under många år har man syftat till datorer när man talat om internet, men idag behöver vi 

inte ens starta vår dator för att uträtta bankärenden. I och med att användningen av smart-

phones har ökat (Das et al., 2010, s.63) så har de flesta banker utökat möjligheterna att 

använda deras internetbaserade banktjänster genom att utforma egna appar som tillåter 

kunder att göra enklare bankärenden som att se kontosaldo, betala räkningar samt göra 

överföringar. Eftersom att många idag använder sig av bankappar har vi gått från att endast 

mena internetbanker när vi talar om internetbaserade banktjänster till att nu även inkludera 

bankappar (Zhou et al., 2010, 760). I en undersökning av Mörner (2012) testades åtta 

bankappar för att ta reda på hur väl de fungerar ur användarens perspektiv. Det 

konstaterades att bankerna följer med i utvecklingen och att bankapparnas säkerhet har 

blivit bättre än i tidigare tester och de har utformats till att bli mer användarvänliga. Om 

man som kund är ansluten till denna tjänst innebär det att man loggar in på sin bank via sin 

mobil med personnummer och en personlig kod som banken tillhandahåller. Denna 

inloggningslösning är dock riskabel då det är relativt enkelt för en kunnig person att 

‖knäcka‖ din bank ifall de får tag på din mobiltelefon (DN, 2012).  

Som en följd av oroligheter på finansmarknaden och finanskrisen 2008 har vi blivit mer 

oroliga för vår ekonomi i allmänhet och förtroendet till bankerna och deras tjänster har 

minskat (Törnmalm, 2012). Trots att bankers internettjänster via dator och smart-phone 

idag används frekvent visar flertalet studier att många är tveksamma till säkerheten kring 

dessa (Forsythe et al., 2006; Kesharwani & Bisht, 2012). Tan (1999, s.174) fann att 

konsumenter känner större oro vid internetshopping än shopping i en fysisk butik, och detta 

överfördes även till bankers internettjänster och det konstaterades att kunder anser att det är 

mer riskabelt att utföra sina bankärenden på internet än på ett fysiskt kontor. Trots att det 

inte upplevs lika säkert att utföra bankärenden på internet ser kunderna många fördelar med 

de internetbaserade tjänsterna. De anser att åtkomsten till bankers internettjänster är 

bekvämare, tidsbesparande, tjänsterna levereras snabbare och många påstod att de, på grund 

av personliga orsaker, har svårt att besöka den fysiska platsen som levererar tjänsten, vilket 

i detta fall innebär bankkontoren (Walker och Johnson 2006, s.130). Stora delar av 

bankernas intäkter kommer i framtiden genereras över internet, vilket betyder att de måste 

se till att kunderna känner sig säkra med att använda deras internettjänster (Chau & Ngai, 

2010, s.50).  

Kundsegmentet studenter besöker i stor utsträckning inte de fysiska bankkontoren för att 

utföra sina bankärenden, utan de använder sig istället av banktjänster via internet. Till följd 

av de ökade bedrägerierna de senaste åren har dock detta kundsegment förlorat en stor del 

av sitt förtroende till internetbaserade banktjänster då de upplever att det finns stora 

säkerhetsbrister som gör att tjänsterna upplevs riskfyllda. (Kim et al., 2008, s.556; Pass, 

2006, s.61) 

Det verkar som att det idag är svårt för bankerna att locka nya kunder och i många fall även 

behålla de existerande. Det har konstaterats att det är billigare att arbeta för att behålla 

befintliga kunder än att attrahera nya (Berry, 1995, s. 237), men idag verkar även detta vara 

ett problem. Det är allmänt känt att vi lever i ett stressigare samhälle och bankmarknaden 

blivit mer homogen vilket har resulterat i att det blivit svårare att veta vad som kan bidra till 

stabila kundrelationer. Eftersom att bankerna måste ha långsiktiga mål för att upprätthålla 
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sin lönsamhet är det viktigt att de lägger ner arbete på de som kommer generera vinst i 

framtiden, vilka till stor utsträckning är studenterna. (Lewis & Bingham, 1991, s. 3)Detta 

kundsegment tenderar att använda sig av internetbaserade banker, såsom ICA-banken, i 

kombination med en annan bank som erbjuder service på fasta kontor.  Detta visar på att de 

verkar känna sig tryggare när de får sprida sina, oftast begränsade, tillgångar på flera 

banker istället för att endast låsa sig vid en(Lewis & Bingham, 1991, s. 3). Studier har visat 

att det arbete bankerna idag lägger ned på studenterna genom att utforma 

studenterbjudanden inte längre tilltalar kundsegmentet utan det verkar krävas något extra 

(Mankila, 2004). Pass (2006) genomförde en studie med inriktning på studenters val av 

bank och fann att deras upplevelse med bankers internettjänster var en av de största 

faktorerna som påverkade deras bankval. I studien konstaterades det även att studenterna 

inte ansåg att dessa tjänster var tillförlitliga eftersom att de bland annat visat upp stora 

brister i säkerheten (Pass, 2006, s.61ff). Utifrån detta kan det argumenteras att förbättringar 

av internettjänster skulle kunna vara en faktor som bidrar till lojalitet från detta 

kundsegment. Många studier har genomförts med liknande argument och funnit att något 

måste göras för att stärka kundernas känsla av trygghet.  

I samband med den ökade betydelse som internet fått i samhället har bankernas arbete 

förändrats och de flesta erbjuder nu sina kunder banktjänster via internet. Enligt tidigare 

studier har man i Sverige kunnat se att användningen av internetbaserade banktjänster har 

ökat bland befolkningen, däribland studenter, trots att de känner en oro över säkerheten 

med dessa. Eftersom att stora delar av bankers framtida intäkter kommer att genereras via 

internet är det viktigt att bankerna får kunderna att känna sig säkra vid användningen av 

deras internetbaserade tjänster. Generationsskiften måste ske på arbetsmarknaden vilket 

innebär att de som idag studerar inom några år kommer ha fasta arbeten och även ha behov 

av att finansiera exempelvis bostadsköp. Trots att större delen av dagens studenter är 

uppväxta i ett IT-samhälle innebär inte detta att de litar fullt ut på att tekniken fungerar som 

den ska. Ovan nämnda studier har visat att många studenter som använder sig av 

internetbaserade banktjänster inte känner att dessa är tillförlitliga. För att bankerna ska 

kunna tillgodose detta kundsegments behov behöver de veta vilka faktorer som ligger 

bakom denna oro. Vi anser att detta således visar på en kunskapslucka som behöver fyllas. 

 

Denna studie kommer förhoppningsvis öka kunskapen om vad som oroar studenterna mest 

med bankers internettjänster och vilka faktorer som påverkar denna oro. Eftersom att 

många idag använder sig av tjänsterna anser vi att det finns ett behov av att undersöka 

andra infallsvinklar av ämnet än hur den upplevda risken påverkar användningen. Få 

studier har fokuserat på vad som kan påverka studenters upplevda risk och därigenom till 

viss del indirekt inverka på användningen. Denna studie syftar till att fylla denna 

kunskapslucka eftersom att studenter är ett viktigt segment att undersöka då de är de som 

bland annat kommer att bidra till bankers lönsamhet i framtiden.  

 

Det praktiskt bidraget i denna studie riktas främst till banker och deras arbete för att tilltala 

kundsegmentet studenter. Studier har visat att studenter inte känner sig helt säkra att utföra 

sina bankärenden via dator eller smart-phone (Pass, 2006; Tank & Tyler, 2005). Genom 

denna studie anser vi att vi kan öka bankernas kunskap om studenters riskupplevelser vilket 

kan bidra till att de bättre kan utforma erbjudanden samt lägga större ansträngning på att 

förbättra det som studenter oroar sig över. För att skapa stabila relationer till detta 
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kundsegment krävs en förbättring så att de inte finner någon anledning att byta bank och vi 

tror att en stor del av detta lojalitetsproblem kan förhindras genom förändringar i 

internettjänsterna.  

1.4 Problemformulering 
Vilka faktorer påverkar studenternas upplevda risk med internetbaserade banktjänster? 

Hur påverkas studenternas upplevda användbarhet av deras upplevda användarvänlighet 

och upplevda risk med internetbaserade banktjänster? 

1.5 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att fylla den ovan beskrivna kunskapsluckan 

genom att undersöka studenters upplevda risk med internetbaserade banktjänster. Vi har för 

avsikt att beskriva och försöka förstå samband mellan studenternas riskupplevelser och 

eventuella faktorer som påverkar dessa och detta ämnar vi genomföra genom att 

sammanställa tidigare forskningsresultat och testa de samband de funnit. Vi kommer att 

utveckla och testa en modell för att beskriva vilka faktorer som har en eventuell påverkan 

studenters upplevda risk med internetbaserade banktjänster. Delsyften i denna studie är att 

undersöka vad studenternas upplevda risk består av och hur studenternas upplevda 

användarvänlighet och upplevda risk med internetbaserade banktjänster påverkar deras 

upplevda användbarhet med tjänsterna. 

1.6 Avgränsningar 
Denna studie har avgränsats så att fokus kommer att ligga på internetbaserade banktjänster 

för både internet och smart-phone, och upplevda riskfaktorer med dessa. Bankernas övriga 

produkt- och tjänsteutbud kommer inte få någon detaljbeskrivning. 

 

Enligt Högskoleverket (årsrapport, 2012, s.20) är hälften av högskolestudenterna i Sverige 

24 år eller yngre, vilket innebär att vi i detta arbete delvis kommer kunna tillämpa 

forskningsresultat som behandlar ungdomar mellan 16-25 år då många tidigare 

undersökningar inom ämnet undersökt just detta åldersspann.  

 

Denna studie har begränsats till att omfatta studenter vid de fyra olika fakulteterna vid 

Umeå universitet. Anledningen bakom avgränsningen är att Umeå tillhör de städer i Europa 

som har snabbast tillväxt (Magnusson, 2012) och att Umeå universitet är ett av de lärosäten 

som har flest studerande. Under 2011 studerade 36 081 på universitetet (Umeå Universitet 

Årsredovisning 2011, s.4;52) vilket gör det omöjligt för oss att undersöka hela populationen 

av studenter vid universitetet. Genom att inkludera studenter vid de fyra olika fakulteterna 

anser vi att vi uppnått ett relativt representativt urval. Resultaten kommer dock inte vara 

totalt generaliserbara eftersom att ett bekvämlighetsurval gjorts. Vi har även funnit stöd för 

vår avgränsning i en studie som genomfördes 2004 på svenska studenter gällande bankers 

studenterbjudanden. I studien valde man att undersöka studenter vid de olika fakulteterna 

vid Göteborgs universitet för att få ett så generaliserbart resultat som möjligt. (Mankila, 

2004, s.303ff) 



8 
 

2. Teoretisk metod 
I detta kapitel avser vi ge läsaren en inblick i de vetenskapliga utgångspunkter som ligger 

till grund för genomförandet av denna studie. Kapitlet syftar till att beskriva vår 

förförståelse innan studiens början, den kunskapssyn som format denna undersökning och 

vårt val av angreppssätt. Läsaren kommer även delges information om den 

litteratursökning som ligger till grund för de funna teorierna och källkritik gentemot dessa.    

2.1 Förförståelse 
I vetenskapliga studier är det viktigt att belysa författarnas förförståelse då detta kan 

påverka undersökningen i någon riktning. Även om det skulle vara att föredra, så är det 

omöjligt att genomföra en studie som denna fullständigt fri från värderingar. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 42)  

 

Arbnor & Bjerke (1994, s. 182ff) delar in förförståelsen in två delar; allmän och 

diagnostisk. Den allmänna förförståelsen innefattar erfarenheter som författarna har samlat 

på sig innan studiens början, i form av bland annat kunskap och värderingar. Diagnostisk 

förförståelse utvecklas under varje specifik undersökning och ska fungera som en länk 

mellan kunskapens avsikt och författarnas egen förståelse.   

 

Det största bidraget till författarnas förförståelse i denna undersökning kommer från de 

fyraåriga studier som både Danielsson och Eriksson inom kort slutfört på handelshögskolan 

vid Umeå universitet. Författarna har båda studerat vid civilekonomprogrammet, 

Danielsson med inriktning mot redovisning och Eriksson med inriktning mot finansiering, 

på kandidat och magisternivå. De första tre terminerna av utbildningen bestod av 

obligatoriska kurser däribland Företagsekonomi A där en av delkurserna var 

marknadsföring. Marknadsföringskursen har bidragit till att författarna har en 

grundläggande förförståelse inom ämnet vilket de har haft nytta av i denna studie. Under 

andra terminen läste författarna en kurs i statistik och efter denna anser de sig ha tillräckligt 

med kunskap för att kunna genomföra nödvändiga och relevanta analyser av det data som 

kommer samlas in. 

 

Eriksson har förvärvat kunskap om de tjänster som banker erbjuder efter att både ha 

genomfört praktik och vikarierat under sommaren på Handelsbanken i Umeå. Både 

Danielsson och Eriksson använder regelbundet bankers internettjänster vilket innebär att 

båda har en grundläggande förståelse gällande för- och nackdelar med dessa tjänster.  

 

Trots den påvisade förförståelsen borde resultatet av denna studie inte ha påverkats i någon 

riktning till följd av författarnas förförståelse, då de själva är medvetna om denna. 

2.2 Kunskapssyn 
Kunskapssyn, eller epistemologi, kan förklaras som vad det är som accepteras som kunskap 

inom ett forskningsområde. Man kan således säga att epistemologi är läran om kunskap. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 27; Saunders et al., 2007, s. 102) Inom samhällsvetenskapen finns 

det två vedertagna epistemologier som är tillämpbara för studier inom företagsekonomi, 

nämligen hermeneutik och positivism.  
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Inom hermeneutiken är tolkningar av stor vikt och forskare försöker bli en del av 

forskningsobjektets verklighet för att få större förståelse för hur denna verklighet ser ut. 

Hermeneutiken fokuserar inte på att i detalj förklara ett fenomen utan snarare vad som 

motiverar sociala aktörer att handla som de gör. Denna kunskapssyn vill således förklara 

och förstå mänskliga handlingar och på så sätt även den sociala verkligheten. (Arbnor& 

Bjerke, 1994, s. 62; Bryman& Bell, 2005, s. 29; Saunders et al., 2007, s. 106ff) 

Den positivistiska kunskapssynen är i grunden en naturvetenskaplig kunskapssyn. Inom 

positivismen görs det en åtskiljning mellan teori och forskning, där forskningens roll är att 

ta ställning till de befintliga teorierna för att utveckla lagmässiga förklaringar. De 

lagmässiga förklaringarna definieras som förklaringar av verkligheten och för att forskare 

ska kunna förhålla sig till denna har teorin inom den positivistiska kunskapssynen som roll 

att generera hypoteser som senare testas. (Bryman& Bell, 2005, s. 26ff; Saunders et al., 

2007, s. 103)  

 

Vår forskning kommer att bygga hypoteser baserade på tidigare forskning och teorier, och 

dessa hypoteser kommer sedan att testas för att därefter förkastas eller bekräftas för att 

bidra till stöd och vidareutveckling av befintliga teorier. Av denna anledning anser vi detta 

är en positivistiskt orienterad studie, vilket kommer att färga av sig på studien genom att vi 

kommer att följa principerna inom positivismen. Dessa principer kommer att förtydligas i 

kommande avsnitt. (Bryman, 2005, s. 2005; Saunders et al., 2007, s. 103) 

 

Det finns många tidigare studier som berört vårt forskningsämne, vilket bidrar till att vår 

teorisökning förenklas. Vi kommer så långt som möjligt att hålla oss objektiva för att 

minska vår påverkan av resultaten och vi kommer inte heller att tolka den sociala 

verkligheten. Allt detta pekar än en gång mot att den positivistiska kunskapssynen lämpar 

sig för denna studie. De tidigare studier vi granskat har använt sig av ett liknande upplägg 

som vi avser använda, där teorin har bidragit till att utformat hypoteser som sedan testats 

för att bidra till att de befintliga teorierna får stöd och utvecklas. I andra studier har 

hypoteser formulerats, data har samlats in med hjälp av kvantitativa metoder och samband 

mellan variabler i det data som samlats in har sökts för att slutligen kunna bekräfta eller 

förkasta hypoteserna. Några av de studier vi använt oss av som inspirationskällor för denna 

studies upplägg är Lee (2009), Mankila (2004) och Parasuraman (2000). Dessa studier har 

förhållit sig till den positivistiska kunskapssynen i åtskiljningen mellan teori och forskning. 

Att de tidigare studierna använt sig av ett liknande upplägg var något som vi ansåg positivt 

då vi kunde få inspiration till hur denna studie skulle genomföras. 

2.3 Vetenskapligt synsätt 
Vetenskapliga synsätt, eller ontologiska frågeställningar, kan förklaras som hur individer 

tolkar sociala företeelser. Det finns två olika ontologiska synsätt: objektivism och 

konstruktionism. Objektivismen menar att sociala företeelser är oberoende av sociala 

aktörer medan konstruktionismen anser att delar av, eller hela verkligheten, är konstruerad 

av sociala aktörer. (Bryman& Bell, 2005, s. 33) 

Vi kommer så långt som möjligt att förhålla oss till det objektiva synsättet i arbetet med 

denna studie. Inom den positivistiska kunskapssynen är det viktigt att forskningen ska vara 

fri från värderingar, detta faller inom principen objektivism inom positivismen.(Bryman& 
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Bell, 2005, s. 26) Vi anser att det är möjligt för oss att hålla oss objektiva då vi avser att 

observera studenters riskupplevelser, med hjälp av en enkätundersökning, och sedan 

statistiskt testa vilka faktorer som påverkar de upplevda riskerna. Användningen av enkäter 

betyder att vi som forskare inte påverkar svaren som respondenterna lämnar, vi lägger 

således inte in våra värderingar i deras svar, vilket vi anser är en fördel med användningen 

av enkäter. Vi anser även att den verklighet som vi undersöker inte har konstruerats av 

sociala aktörer utan är oberoende av dem. 

2.4 Angreppsätt 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det två vedertagna angreppssätt som en 

forskare kan använda sig av, nämligen det deduktiva eller det induktiva. Dessa angreppssätt 

förklarar hur forskaren förhåller sig till teori och praktik i sin studie. Det induktiva 

angreppssättet består i att forskaren uppfattar teorin som resultatet av sin undersökning, 

således observerar den induktiva forskaren händelser för att sedan utforma teorier. 

(Bryman& Bell, 2005, s. 23ff) I vår undersökning så avser vi inte att arbeta fram nya 

teorier, utan att bygga på de redan befintliga, så vi kommer att använda oss av det 

deduktiva angreppssättet. Detta angreppssätt stämmer även väl överens med 

deduktivismprincipen inom den positivistiska kunskapssynen, nämligen att vi testar 

hypoteser så att vi kan ta ställning till förklaringar av verkligheten (Bryman& Bell, 2005, s. 

26).  

Figur 1 (Bryman & Bell, 2005, s. 23) förklarar det deduktiva angreppssättet och ger en 

ungefärlig förklaring till uppbyggnaden av denna studie. Studien är grundad på tidigare 

forskning och teorier och vi avser att bygga vidare på dessa genom att testa hypoteser som 

antingen kommer att förkastas eller bekräftas. Hypoteserna kommer att baseras på tidigare 

forskningsresultat och den datainsamling som vi kommer använda oss av för att genomföra 

hypotestestningen sker genom en enkätundersökning som anpassats utefter vår valda 

frågeställning. Resultaten av enkätundersökningen kommer att återkopplas till de teorier 

som valts ut i samband med denna studie, men det kan även uppkomma ett behov av att 

revidera teorierna.  

Figur 1- Den deduktiva processen. Bryman & Bell, 2005, s. 23 

 

2.5 Kvantitativ metod 
För att samla data till en studie finns det två olika forskningsstrategier till förfogande, den 

kvantitativa och den kvalitativa metoden. Eftersom att denna studie följer den positivistiska 

verklighetssynen, där vi som forskare vill undersöka studenters riskupplevelser med 

internetbaserade banktjänster, så ansåg vi det lämpligast att genomföra en kvantitativ 

studie. Det är också viktigt att få ett tillräckligt stort urval för att eventuellt kunna 

generalisera svaren för studenter vid Umeå universitet, och vi anser att en 
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enkätundersökning ger oss en möjlighet att samla in tillräckligt med data. Enligt Saunders 

et al. (2007, s. 472) så finns tre stora skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. 

Kvantitativ forskning baseras på siffror, standardiserad data och analys sker genom 

statistik. Kvalitativ forskning baseras på ord, data standardiseras inte i samma utsträckning 

utan läggs in i olika klassifikationer och analys sker genom olika fallbeskrivningar. 

(Saunders et al., 2007, s. 472) Eftersom vi med denna studie vill testa befintliga teorier 

genom hypotestester ansåg vi det inte lämpligt att använda den kvalitativa metoden då det 

är svårt att förkasta eller bekräfta hypoteser med hjälp av data som inte är standardiserad. 

Om denna studie hade baserats på en kvalitativ datainsamling så kunde även ett problem ha 

uppstått med generaliserbarheten eftersom det hade varit svårt att intervjua tillräckligt med 

personer inom den utsatta tidsperioden. Enligt Bryman & Bell (2005, s. 40) lämpar sig en 

kvantitativ undersökning för en positivistiskt orienterad undersökning med ett deduktivt 

angreppssätt, vilket även passar upplägget på denna studie. Vi har även granskat andra, 

liknande, studier för att se hur de samlat in data och vi har funnit att även de genomförts 

med kvantitativ metod (Chau & Ngai, 2010; Kassim & Abdulla, 2006; Lee, 2009) Utifrån 

ovanstående anser vi att vårt val av datainsamlingsmetod är bäst lämpat för denna studie. 

Vårt val att använda den kvantitativa metoden faller inom principen induktivism inom 

positivismen som innebär att data samlas in för att undersöka regelbundenheter, vilket vi 

kommer kunna göra med hjälp av enkätundersökningen (Bryman& Bell, 2005, s 26) 

För att analysera den data vi samlar in med enkäten kommer vi att använda oss av linjär 

regression. Vi kommer kontrollera frågornas interna överensstämmelse med Cronbach’s 

Alfa och även undersöka i vilken utsträckning variablerna korrelerar med varandra för att 

lättare kunna dra slutsatser utifrån regressionerna. Dessa analysmetoder kommer att 

beskrivas mer ingående i avsnitt 4.9 Verktyg för analys av data.  

2.6 Litteratursökning 
För att finna relevant litteratur inom vårt valda ämne användes sökmotorn Google Scholar, 

som gav oss möjligheten att direkt finna relevanta artiklar samt artiklar som fanns 

tillgängliga via Universitetsbiblioteket. Sökord som användes var: risk, internetbanking, 

banking, student, perceived risk, upplevd risk, upplevd risk studenter, technology changes 

banks, bankingsector, banksektor, internetanvändning, internetbanker, loyalty, brand 

loyalty, trust, banking trust, initial trust, technology acceptance model, theory of reasoned 

action, theory of planned behavior, technology readiness. 

Sökningarna resulterade i ett antal publicerade forskningsartiklar som har använts. Utifrån 

dessa har det även varit möjligt att finna andra artiklar som varit relevanta för ämnet genom 

refereringar och andra hänvisningar. Något som också varit av vikt var de tidigare 

studentuppsatser som skrivits inom ämnet internetbanker, dessa har hittats genom 

sökningar på DiVA. Några av sökorden var: upplevd risk, upplevd risk studenter, 

internetbank, bankrisker. Dessa har fungerat som vägvisare för oss då vi kunnat se förslag 

som de bidragit med till vidare forskning och vi har även kunnat utesluta vissa ämnen då vi 

funnit att dessa redan undersökts flertalet gånger. 

Saunders et al. (2007, 74) ger en allmän förklaring till hur en litteratursökning genomförs 

och precis som de beskriver så startade vår litteratursökning med artiklar som sedan gav oss 

referenser till andra källor som har använts i denna studie. I och med litteratursökningen har 
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vi i stor utsträckning använt oss av forskningsartiklar inom ämnet och undvikit böcker, 

detta då böcker inte alltid innehåller uppdaterad information. Vi har dock i vissa 

undantagsfall använt oss av böcker som vi hittat via Universitetsbibliotekets söksida, detta 

då de betraktats som relevanta för studien och har inte kunnat uteslutas.   

Vid litteratursökningen fick vi även idéer på möjliga upplägg för studien, och genom att 

granska tidigare studier kunde vi se hur andra forskare gått tillväga för att sedan använda 

oss av liknande upplägg. Vi kunde exempelvis se att de flesta studier var kvantitativa där 

datainsamlingen genomförts med hjälp av enkätundersökningar. Det visade sig även att 

frågorna i de tidigare enkätundersökningarna återkom i ett flertal studier och till följd av 

detta bestämde vi oss för att använda delar av dessa i vår undersökning. Detta val kom av 

att det är väldigt svårt att vara säker på att frågorna i en enkätundersökning mäter det de är 

avsedda att mäta, men genom att använda beprövade frågor minskas den risken avsevärt. 

Enkätfrågorna togs ur: Cheng et al.(2006, s. 1564), Featherman & Pavlou (2003, s. 471ff), 

Lee (2009, s. 140), Parasuraman (2000, s. 312ff) och Suh & Han(2002, s. 261).  

2.7 Källkritik 
Källkritik innebär att man försöker ta reda på vad som är sant eller sannolikt när det 

kommer till forskningsartiklar. Detta är betydelsefullt eftersom att vi i denna studie använt 

oss av källor andra än våra egna observationer och det finns således krav att fastställa om 

källorna som använts är trovärdiga. Källkritik är framförallt av stor vikt inom två 

forskningsområden, nämligen humaniora och samhällsvetenskap, vilken denna studie faller 

inom ramen för det sista. (Thurén, 2001, s. 7ff) För att en källa ska ses som trovärdig ska 

den uppfylla fyra kriterier; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén, 

2001, s. 11).  

 

Det första kriteriet vid en källkritisk genomgång är äkthet som innebär att det ska 

kontrolleras att källorna som använts är äkta och således inte innehåller förskönade resultat 

eller rena förfalskningar. Det kan dock vara svårt att dra gränsen mellan vad som anses vara 

äkta och falskt, detta beror till stor del på att förbättringar av resultat är vanliga inom 

vetenskapen. (Thurén, 2001, s. 12)Vi har i så stor utsträckning som möjligt kontrollerat att 

de källor som använts i denna studie har varit äkta genom att använda oss av källor från 

uppskattade vetenskapliga tidskrifter. Detta utesluter inte helt att vissa förfalskningar finns 

men minskar förekomsten av dessa. Det är svårt att säga om resultaten i dessa källor 

medvetet ändrats för att ge önskat resultat, men detta kan till viss del kontrolleras genom att 

jämföra dem med andra källor vilket vi i denna studie gjort.  

 

Det andra kriteriet inom källkritiken är tidssamband och enligt Thurén (2001, s. 26) är en 

källa mer trovärdig om den är aktuell, då exempelvis en intervju om något som inträffade 

för tjugo år sedan inte kommer ge en rättvis bild eftersom att minnen förändras eller 

försvinner. I denna studie har både nutida och äldre källor använts för att de ansetts 

relevanta för ämnet. De äldre källorna är sådana som är flitigt refererade i senare studier 

och i de flesta fall är även dessa primärkällor och vi anser att de är tillräckligt betydelsefulla 

för att ingå i studien. Av de forskningsartiklar som vi granskat så har majoriteten använt 

kvantitativa metoder för att samla in data, detta betyder att vi inte behöver oroa oss för 

problemet med intervjuer som nämndes ovan (Thurén, 2001, s.26).  
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För att en forskningsstudie ska ses som trovärdig krävs det att källorna som använts är 

oberoende av varandra vilket även är det tredje kriteriet. Med oberoende menas bland annat 

att informationen och resultaten i en studie inte är påverkade av något annat. Ett vanligt 

exempel är användningen av primär- och sekundärkällor. Sekundärkällor anses vara mindre 

trovärdiga än primärkällor, genom att fakta från primärkällan genomgår olika led vilket kan 

medföra att fakta tolkas och redovisas på olika sätt. Detta kriterium kan komma i konflikt 

med tidskriteriet då ny forskning ständigt tillkommer som kan bidra till att primärkällan 

inte längre anses relevant. (Thurén, 2001, s. 34) I denna studie har både primär- och 

sekundärkällor använts. Primärkällor har använts för att förklara de teorier som varit av stor 

vikt för studien, detta för att minska risken för tolkningsfel som kan komma av orimlig 

bearbetning. Forskningen inom ämnen som upplevd risk och tillit har förändrats mycket 

sedan det först undersöktes inom området marknadsföring, och detta har resulterat i att vi 

inte alltid kunnat använda oss av endast primärkällor då de inte varit aktuella. Vi har dock 

så långt som möjligt undvikit andrahandsreferat då informationen kan ha förvrängts under 

bearbetning. I de fall vi har använt oss av andrahandsreferat så har det funnits citat 

tillgängliga ur originalartiklarna som har haft stor betydelse för studien.   

 

Det fjärde och sista kriteriet, tendensfrihet, innebär att för att ett påstående eller ett samband 

ska bekräftas som trovärdigt krävs det att två oberoende källor visar på samma resultat 

(Thurén, 2001, s. 49). I vår litteratursökning kunde vi se att många oberoende studier 

genererat liknande resultat, vilket fått oss att känna tillit till att de använda källorna är 

trovärdiga. Att förlita sig fullt ut på endast en källa är något som ska undvikas i samband 

med forskningsstudier då detta kan ge en partisk bild av ett ämne. En ensidig källa är ofta 

vinklad för att ge önskat resultat, men om man avser att använda en källa av denna karaktär 

för att den är viktig för studien, så kan den jämföras med en annan för att styrka dess 

trovärdighet. (Thurén, 2001, s. 63ff) Källorna som använts i denna studie har inte visat sig 

vara partiska, men vi har ändå valt att söka källor från olika författare för att visa på att 

resultaten mest troligt inte är vinklade.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer relevanta teorier redogöras för och dessa kommer sedan, 

tillsammans med den kvantitativa datainsamlingen, utgöra grundstommen i analysen av det 

funna resultatet. De teorier som kommer användas behandlar bland annat riskupplevelser, 

kundrelationer och acceptans av teknologi. 

 

3.1 Upplevd risk 

Enligt Johnson (2004, s.2) har risk, och speciellt den upplevda risken, delvis glömts bort 

inom konsumentforskning och måste återupplivas igen. Uttrycket upplevd risk 

introducerades inom konsumentbeteende under 1960-talet av Raymond Bauer, som ansåg 

att konsumenters beteenden innebär en risk eftersom varje handling leder till konsekvenser 

som inte kan förutses av konsumenten, och en stor del av dessa kan vara negativa. Bauer 

använde uttrycket upplevd risk främst för att förklara informationssökande, märkeslojalitet 

samt hur personer i omgivningen påverkar de val man gör. (Bauer 1960, refererad i Perry & 

Hamm, 1969, s.351) Mycket har forskats kring begreppet upplevd risk, men än idag är det 

Bauers traditionella förklaring som är aktuell. På senare tid har begreppet upplevd risk 

använts frekvent i många studier inom marknadsföring, och begreppet har blivit allmänt 

accepterat inom området. Något som är viktigt att veta och ha i minnet är att det är en stor 

skillnad mellan den verkliga, fysiska, risken och den upplevda risken. Den verkliga risken 

är något som man utsätts för och den är lika för alla, medan den upplevda risken handlar 

om en känsla och denna skiljer sig mellan olika individer (Ricciardi, 2004, s. 4;16). 

 

En stor del av de studier som berör upplevd risk gör antaganden om att konsumenter har 

tillgång till så pass stor mängd information att de kan utvärdera alla erbjudanden på rättvisa 

sätt. (Littler & Melanthiou, 2006, s.432) Cox och Rich (1964) studerade upplevd risk inom 

telefonhandel och påstod att nivån av upplevd risk kan beskrivas som en funktion av två 

faktorer, nämligen summan av transaktionen och konsumentens subjektiva bedömning av 

möjligheten att göra en vinst eller förlust. Handel via telefon visade, enligt dem, således på 

en större risk då konsumenten inte har möjlighet att själv söka information om varan på 

samma sätt som i butik. (Cox & Rich, 1964, s. 33) Samma sak gäller idag internetshopping 

och användandet av bankers internettjänster. Vi konsumenter har begränsad möjlighet att 

fysiskt inhämta information om produkter eller tjänster på internet, och detta gör att vi blir 

mer osäkra gällande våra beslut. (Durkin & Howcroft, 2003, s.66) 

Jun & Cai (2001) genomförde en studie med fokus på kunders uppfattning angående 

kvalitén på internetsystem, bland dem internetbanker, och fann att många var oroliga för 

säkerheten med användningen då de ansåg att internet inte var ett tillräckligt tillförlitligt 

forum. Många nutida studier har genomförts med fokus på just internetbaserade 

banktjänster och konsumenters upplevda risker, som i många fall är resultat av bristande 

tillit till tjänsterna. (Alda´s-Manzano, 2009; Kesharwani & Bisht, 2012; Lee, 2009) De 

flesta av dessa studier har utgått ifrån och undersökt samma upplevda risker, som tidigt 

sammanställdes av Jarvenpaa & Todd (1996), vilka de redan då använde sig av vid en 

studie gällande upplevd risk med näthandel. Den femte risktypen som definieras nedan 

ingick inte i Jarvenpaa & Todds studie men har använts i flertalet andra nyare 
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undersökningar vilket innebär att den borde inkluderas här. (Featherman & Pavlou, 2003; 

Lee, 2009; Rotchanakitumnaui & Speece, 2003) 

1. Finansiell risk  

2. Social risk  

3. Prestationsrisk   

4. Säkerhetsrisk  

5. Tidsrisk  

 

Finansiell risk förklaras som rädslan för att drabbas av någon typ av förlust vid köp av en 

produkt eller tjänst. Detta kan vara att man oroar sig för att drabbas av en förlust genom att 

man betalar för en produkt eller tjänst utan att den levereras eller att man inser att ett 

köpbeslut var onödigt. (Perry & Hamm, 1969, s.351) Den finansiella risken gällande 

användning av bankers internettjänster kan handla om rädslan för att något ska gå fel med 

de transaktioner man genomför och att man inte ska få ersättning av sin bank om detta 

uppstår (Lee, 2009, s.140). Denna typ av risk är således ekonomisk och handlar om rädslan 

för att förlora någon typ av likvida medel. Jarvenpaa & Todd (1996) inkludera även en 

risktyp som de kallade personlig risk i sin studie och den definierades som en individs oro 

för negativa påföljder vid köp av en produkt eller tjänst på internet, genom exempelvis en 

likvid förlust på kreditkortet. (Jarvenpaa & Todd, 1996, s.65) Denna risk har i senare 

studier antagits varit så pass lika finansiell risk och eftersom att båda behandlar likvida 

förluster finns ingen anledning att undersöka båda risktyperna.  

 

Social risk handlar om den respons konsumenten får av andra efter ett köpbeslut genom 

antingen positiv eller negativ kritik. Social risk behandlar således en individs oro över att 

folk i dennes bekantskapskrets kommer ha en annan inställning till individens köpbeslut än 

den själv har. (Perry & Hamm, 1969, s.352) Vid användning av internetbaserade 

banktjänster kan denna rädsla uppkomma om man som konsument blir utsatt för bedrägeri 

så att man förlorar pengar. Det som rädslan då består av är att denna förlust kan komma att 

resultera i att andra i bekantskapskretsen kommer se på konsumenten med andra ögon och 

kanske anse att denne agerat oförsiktigt även fast så inte är fallet. (Lee, 2009, s.140) 

 

Prestationsrisk innefattar rädslan över att den köpta produkten eller tjänsten misslyckas 

med att möta konsumentens förväntningar (Bauer, 1960 refererad i Grewal et al., 1994, 

s.145). Denna risk är särskilt stor vid handel på internet då konsumenten inte vet vad denne 

får innan leveransen sker. Den upplevda prestationsrisken gällande internetbaserade 

banktjänster handlar om huruvida dessa fungerar tillräckligt väl för att konsumenten ska 

känna att dennes pengar är skyddade. (Alda´s-Manzano et al., 2009, s.67; Lee, 2009, s.140) 

 

Säkerhetsrisk innefattar risken att bli utsatt för någon typ av bedrägeri och detta är något 

som oroar många. Denna risk upplevs vara särskilt stor vid användningen av 

internettjänster då konsumenten måste delge information som kan vidareföras om något går 

fel. (Jarvenpaa & Todd, 1996, s.64 ff) Oron i samband med användningen av banktjänster 

via internet kan handla om att någon kan komma åt konsumentens pengar eller 

bankinformation på grund av att tjänsterna brister i säkerheten. Forskning gällande 

användning av internetbaserade banktjänster har visat starka samband mellan konsumenters 

användning och upplevd säkerhetsrisk och denna risk har haft större betydelse än de andra 



16 
 

riskerna. (Lee, 2009, s.140; Rotchanakitumnuai & Speece, 2003, s.318). I och med att 

mängden internetbedrägerier ökat, som vi belyste i problembakgrunden, är det förståeligt 

att denna risk upplevs högre än de andra.  

 

Tidsrisk definierades av Roselius (1971, s. 58) som att konsumenter kan se en risk i att de 

förlorar dyrbar tid genom användandet av en viss tjänst, då det exempelvis kan ta onödigt 

lång tid att lära sig att använda denna, vilket innebär en tidsförlust. Enligt Alda´s-Manzano 

et al. (2009, s.67) är tidsrisken oväsentlig för de som använder sig av internetbaserade 

banktjänster, eftersom att de flesta redan lärt sig använda dessa, vilket betyder att de endast 

upplever att de sparar tid. Trots detta så kan problem uppstå när man exempelvis genomför 

transaktioner via dessa, som leder till att man som konsument behöver besöka den fysiska 

banken för att få hjälp och detta är tidskrävande (Rotchanakitumnaui & Speece, 2003, 

s.317). Denna risk innefattas således av oron över att slösa tid vid användning av bankers 

internettjänster genom att exempelvis behöva korrigera betalningar som går fel. 

 

De ovanstående riskerna användes, förutom av Jarvenpaa & Todd (1996), även i en studie 

av Chau & Ngai (2010) för att utreda konsumenters upplevda risk vid användning av 

internetbanker. Likaså Littler & Melanthiou (2006) använde sig av dessa mått för en 

liknande undersökning och de konstaterade, i enighet med Jarvenpaa & Todd (1996) och 

Chau & Ngai (2010), att konsumenter känner oro över alla dessa risker i samband med 

användandet av internetbanker (Littler & Melanthiou, 2006, s.437). Alla risker visade inte 

på ett lika signifikant samband med användning av tjänsten, men det konstaterades att alla 

hade en viss påverkan. Dessa studier anses tillräckligt aktuella för deras resultat ska kunna 

användas i denna undersökning för att bidra till utformningen av hypoteser.  

Rotchanakitumnuai & Speece (2003, s.319 ff) genomförde en kvalitativ undersökning och 

fann betydelsefulla anledningar till att konsumenter inte känner förtroende för bankers 

internettjänster.  De som inte överhuvudtaget använde sig av tjänsterna kände lägst tillit och 

var främst oroliga över säkerheten med dessa. I studien påvisades även att regelbundna 

användare kände ett bristande förtroende till tjänsterna och de ansåg att de inte kändes säkra 

att använda. Studien visade även att konsumenter kände låg tillförlitlighet för att 

transaktioner fungerar utan problem, och även detta hängde ihop med deras uppfattning om 

att säkerheten inte är tillräckligt hög. I analysen av den kvalitativa datainsamlingen 

konstaterade Rotchanakitumnuai & Speece (2003, s.320) att konsumenternas 

riskupplevelser var högre om deras tillit till tjänsternas säkerhet var låg och om risken att 

drabbas av transaktionsproblemen ansågs höga. Utöver detta klargjorde konsumenterna att 

de helst använde sig av banker med kontorsnät i närheten ifall de skulle stöta på några 

problem. Detta stödjer de resultat som Perry & Hamm (1969, s.354) påträffade, nämligen 

att konsumenter som upplever en hög risk till större utsträckning söker personlig kontakt 

med företaget. 

Även i en studie som Lee (2009) genomförde riktades stort fokus mot upplevda risker och 

studiens resultat visade på att individers användning av internetbaserade banktjänster 

påverkades på ett negativt sätt av deras riskupplevelser. Oron över säkerheten var det som 

konsumenterna var mest bekymrade över vilket är något som även andra studier kunnat 

konstatera. Lee fann även att den finansiella risken var en faktor, som i nästan lika stor 

utsträckning som säkerhetsrisken, hade en negativ påverkan på användningen. (Lee, 2009, 
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s. 138) Studien visade även att individernas riskupplevelser överglänste de fördelar som 

internetbaserade banktjänster genererar och Lee föreslog att banker ska lägga mer energi på 

att minska riskerna med deras internettjänster än att endast arbeta för att generera fördelar 

för kunderna. ( Lee, 2009, s.139)  

Keshawani & Bisht (2012, s.303) testade sambandet mellan upplevd risk och individers 

avsikter att använda internettjänster och de fann att hög upplevd risk påverkade dessa 

avsikter negativt. Även Walker & Johnson (2006, s.125) fann att upplevd risk påverkade 

den utsträckning individer använder sig av internetbaserade banktjänster.  

Det kan konstateras att upplevda risker vid användning av internetbaserade banktjänster är 

ett stort problem eftersom att utvecklingen går mot ett mer internetbaserat samhälle. 

Sannolikheten att utvecklingen ska gå bakåt och kontoren återigen får stor betydelse är inte 

så stor utan det är viktigt att arbeta för att göra internettjänsterna säkrare. Av denna 

anledning anser vi det intressant att testa om denna studie kan påvisa liknande resultat som 

andra studier. Vi avser att undersöka ifall studenter anser att de upplever de beskrivna 

riskerna med internetbaserade banktjänster och vi ämnar även undersöka vad som oroar 

dem till störst utsträckning. 

I och med att den upplevda risken har visats påverka användningen av internetbaserade 

banktjänster kan det även ifrågasättas om den påverkar hur användbara tjänsterna anses 

vara. Begreppet upplevd användbarhet kommer vi redogöra för längre ner i samband med 

teknologiacceptansmodellen, men det som kan sägas är att detta begrepp och upplevd risk 

har tillsammans ingått i flertalet studier (Kassim & Abdullah, 2006; Kesharwani & Bisht, 

2012; Lee, 2009). Däremot har dessa studier inte undersökt den upplevda riskens direkta 

påverkan på individers upplevda användbarhet mer än att Lee (2009, s.137) fann att 

prestationsrisk hade en negativ påverkan på upplevd användbarhet. Detta gör att sambandet 

blir än mer intressant att undersöka, och genom att det har visats att upplevd risk påverkar 

både användningen av internetbaserade banktjänster och avsikter med användningen 

(Kesharwani & Bisht, 2012, s.303) kan man anta att det även påverkar hur användbara 

tjänsterna anses. Om tjänsterna inte används i särskilt stor utsträckning på grund av oron 

över de risker som finns, kan man anta att det föreligger ett samband med att dessa heller 

inte anses som särskilt användbara. Ovanstående resonemang leder oss till vår första 

hypotes. 

H1: Studenters upplevda risk har en negativ påverkan på deras upplevda användbarhet med 

internetbaserade banktjänster. Detta innebär att ju högre riskupplevelsen med tjänsterna är 

desto mindre användbara anses de. 

3.2 Kundrelationer 
Möjligheterna att besöka fysiska kontor för att sätta in och ta ut kontanter och utföra övriga 

bankärenden är nu begränsade. I och med att många banker slutat med kontanthantering har 

även många kontor stängts då behovet för dem anses ha försvunnit mer och mer. Detta är 

ett särskilt stort problem för de som bor långt ifrån städerna då de kan få svårt att ta sig till 

närmaste kontor. (Flores, 2012) Eftersom att användningen av internettjänster har ökat i 

samband med det minskade användandet av kontanter finns det heller ingen anledning för 

bankerna att behålla sina utbredda kontorsnät. Durkin & Howcroft (2003) belyste 

problemet med kundrelationer som uppstår när mer och mer av verksamheten flyttas till 
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internet eftersom att en stor del av den kontakt som skedde ansikte-mot-ansikte går förlorad 

när kunderna börjar använda sig av internetbanker och bankappar. I och med denna 

utveckling anser många att just hanteringen av kundrelationer blir allt viktigare, speciellt 

eftersom att de flesta banker erbjuder samma typ av tjänster (Durkin & Howcroft, 2003, s. 

62;68). När en marknad börjar bli mättat till följd av mycket konkurrens blir det är svårare 

att attrahera nya kunder, men för att fortsätta vara lönsam krävs lojala kunder (Grönroos, 

2000, s.23). 

 

Vad är då egentligen en kundrelation? Enligt Håkansson & Snehota (1995, s.25) har en 

kundrelation utvecklats när kunden anser att denne och leverantören av produkten eller 

tjänsten utvecklat ett gemensamt sätt att tänka vilket leder till en ömsesidig förståelse. 

Grönroos (2000, s. 33) ansåg att kundrelationer hör ihop med inställning och attityd och 

menar att dessa inte kan skapas ur tomma intet utan måste förtjänas av leverantören av 

produkten eller tjänsten.  

 

Trots att det blir färre och färre bankkontor på marknaden så ökar efterfrågan av 

kundrelationer i form av personlig kontakt, och den största anledningen till detta är att vi 

ännu litar på internettjänster fullt ut (Durkin & Howcroft, 2003, s.66). Kundrelationer är 

särskilt viktiga att skapa när kundens tillit är låg och den upplevda risken är hög eftersom 

att starka kundrelationer kan minska osäkerheten. (Barnes & Howlett, 1998, 17;20) 

Bankerna själva verkar vara medvetna om detta problem vilket bland annat visar sig genom 

att de börjar lägga ner mer arbete på relationsmarknadsföring, RM, som i och med den 

teknologiska utvecklingen fått större betydelse (Zineldin, 2005, s.329). Syftet med RM är 

att skapa långsiktiga stabila kundrelationer (Chen & Chen, 2004, s.333ff) och genom att 

lägga mer fokus på detta har bankerna skapat en avsevärt mycket bättre relation till sina 

kunder, men det finns fortfarande mycket som kan förbättras (Sivaraks et al., 2011, s.153). 

 

Hughes (1998, refererad i Newell, 2000, s.39) definierade i sin studie, två olika typer av 

kundgrupper: transaktions- och relationskunder. Transaktionskunder är illojala och söker 

endast efter de bästa priserna medan relationskunder är villiga att offra mer för att få 

tillförlitlig service. Man kan inte förvänta sig att tjäna något på transaktionskunderna, 

däremot kan relationskunderna långsiktigt bidra med så pass mycket intäkter att detta 

resultatmässigt inte spelar någon roll. Man har kunnat visa att studenter som bankkunder 

kan delas in i liknande kategorier som ovan, men då har de två olika grupperna benämnts 

lojala kunder och priskänsliga kunder. Tanken bakom dessa är desamma som för 

transaktions- och relationskunder och man kan konstatera att för få av studenterna kan ses 

som lojala kunder och det verkar krävas något extra för att skapa starka relationer till detta 

segment.(Mankila, 2004, s.310)  

3.2.1 Tillit 

Begreppet tillit studerades för första gången på 1950-talet av Deutsch som menade att tillit 

finns i alla relationer, såväl sociala som affärsmässiga, och om individer inte känner tillit 

till varandra så är risken stor att det resulterar i obehagliga konsekvenser (Deutsch, 1958, s. 

265). Deutsch (1958, s. 266) menade även att tilliten var starkt knuten till spel, då 

förtroendeinnehavaren väger potentiella förluster mot möjliga vinster som kan göras. Efter 

Deutsch’s studie har begreppet tillit studerats inom flertalet discipliner och det finns idag 

oräkneligt många definitioner för vad som menas med tillit (Kim et al., 2008, s. 545). 
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Shapiro (1987, p. 625) ansåg att definitionerna för tillit är som ett ‖förvirrande potpurri‖ 

och Keen et al. (1999, refererad i McKnight et al., 2002, s. 335) menar att tillit blir allt 

viktigare inom samtliga kunskapsområden, men det fortfarande är svårt att exakt förklara 

vad som menas med begreppet tillit. 

Rousseau et al. (1998) försökte, i sin studie, att sammanställa tidigare definitioner på tillit 

för att skapa en enhetlig begreppsförklaring som skulle sträcka sig över de flesta 

kunskapsområden. De kom, precis som ovan nämnda forskare, fram till att tillit är ett alltför 

komplicerat begrepp för att det ska kunna sammanfattas med en definition eftersom att det 

finns så många perspektiv att ta hänsyn till. De hävdade slutligen att tillit borde betraktas 

som ett mellanting av forskning från ett flertal kunskapsområden, vilket tydligt visar att en 

naturlig beskrivning av begreppet inte går att finna. (Rousseau et al., 1998, s. 393) Något 

som de däremot konstaterade var att den vanligaste förklaring av tillit inom alla discipliner 

var; ‖en villighet att vara sårbar‖, ett uttryck som myntades av Mayer et al. (1995, s. 714; 

Rousseau et al., 1998, s. 394). Efter noggrann genomgång av nutida studier gällande tillit 

har vi konstaterat att tillit kan jämställas med förtroende, men inom forskningen har man 

valt att kalla begreppet för tillit vilket vi tänkt fortsätta med. 

I alla relationer finns det en initial tillit som uppstår naturligt. När individer tidigare inte 

haft någon relation med varandra så uppstår den initiala tilliten när en relation inleds 

(McKnight el al., 1998, s. 474). Denna tillit är oftast begränsad i början, individerna har 

inte fullständigt förtroende för varandra, men i takt med att relationen utvecklas så ökar 

tilliten. I de fall som relationen innefattar någon form av transaktion så påverkas tilliten av 

transaktionens storlek och den risk som denna innebär (Blau, 1964, s. 94). McKnight et al. 

(1998, s. 473) konstaterade att i vissa sammanhang så kan den initiala tilliten vara hög, 

vilket således motsäger Blaus forskning. De menade att vissa individer är mer benägna att 

känna tillit och detta måste man ta hänsyn till när man undersöker begreppet. (McKnight et 

al. 1998, s. 474)  

Tillit inom området internethandel har kommit att bli ett vanligt förekommande ämne inom 

forskningen, och det har visat sig att denna tillit skiljer sig från den gällande handel i fysisk 

butik. Forskare menar att detta beror på att egenskaperna skiljer sig åt mellan fysisk handel 

och internethandel och det går således inte att direkt överföra forskningen inom traditionell 

handel till internethandel (Gefen & Straub, 2004, s. 408; Kim et al., 2008, s. 504). Tillit är, 

som vi nämnt ovan, viktig inom alla sorters affärsuppgörelser, men kanske speciellt viktig 

inom internethandel. När individer utför transaktioner över internet så har de ingen 

personlig kontakt med säljaren och betalning kan i vissa fall ske innan den köpta produkten 

eller tjänsten levererats. Detta innebär en stor risk för konsumenten då säljaren inte alltid 

fullföljer sina skyldigheter. (Gefen et al., 2003, s. 53; Gefen & Straub, 2004, s. 407; Kim et 

al., 2008, s. 544 ff) Vid traditionell handel i butiker så baseras större delen av tilliten på 

relationen som konsumenten har till butiken eller säljaren, detta till motsats till 

internethandel där tilliten baseras på hur väl transaktionsprocesserna fungerar och hur säkra 

de anses vara (Kim et al., 2005, s. 144). Forskning har visat att tillit är en av de viktigaste 

faktorerna som påverkar konsumenters avsikter med att använda internettjänster och att hög 

tillit leder till lägre riskupplevelse. (Grabner-Kräuter & Faullant, 2008; Kim et al., 2005) 

Användning av banktjänster på internet, och tilliten till dessa, har på senare år fått ökat 

utrymme inom forskningen. Skillnaderna mellan tilliten till en internetbank och ett fysiskt 
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kontor kan jämställas med den mellan internethandel och traditionell handel. På 

bankkontoret får individen kontakt ansikte-mot-ansikte med banktjänstemannen, och det är 

i detta möte tilliten byggs och eftersom att internetbanker saknar denna personliga kontakt, 

baseras tilliten på huruvida tjänsterna anses tillräckligt säkra. (Grabner-Kräuter & Faullant, 

2008, s. 484). Enligt Alda´s-Manzano et al. (2009, s.67) så begränsar individers låga tillit 

till internet i allmänhet deras användande av internetbaserade banktjänster. Ett stort 

problem är att individer inte har tillräckligt med information om hur banker hanterar de 

risker som kan uppstå på internet (Alda´s-Manzano et al., 2009, s.68), vilket i sin tur 

påverkar ifall de väljer att använda sig av internettjänster och även i hur stor 

utsträckning(Lee et al., 2010, s.121). Utöver detta har det bevisats att användning av 

internetbaserade banktjänster även påverkas av ifall kontakt med bankpersonal anses 

nödvändigt för att utföra de ärenden som man har för avsikt att genomföra (Walker & 

Johnson, 2006, s.125). En stor del av de bankärenden som utförs dagligen är mindre 

transaktioner som de flesta anser sig klara av själva, men däremot har det konstaterats att 

kommunikation mellan bankpersonal och kund påverkar hur säkra dessa vardagliga ärenden 

känns att genomföra och denna kommunikation bidrar till stabilare kundrelationer 

Mukherjee & Nath (2003, s. 11).    

Det kan konstateras att upplevd risk är starkt kopplat till tillit. I den definition av tillit som 

Rousseau et al. (1998, s. 395) bidrog med anses tillit leda till att en individ väljer att ta 

risker. Detta belyser således att det viktigt att studera tillit i samband med risk då en högre 

tillit har visats minska den upplevda risken (Kim et al., 2008, s. 556). Kim et al. (2008, s. 

556) fann i sin studie att tilliten även var viktigt inom internethandel då tilliten hade en 

stark negativ påverkan på den upplevda risken. Detta leder oss till hypotes 2: 

H2: Studenters tillit till internetbaserade banktjänster har en negativ påverkan på deras 

upplevda risk med dessa. Detta innebär att ju högre tillit studenterna känner till tjänsterna 

desto lägre blir deras riskupplevelse.  

3.3 Teknologiacceptans 
Är individers upplevda risk vid användning av internetbanker och bankappar hög är 

sannolikheten stor att de använder dessa tjänster mindre frekvent. Internetbanker och 

bankappar är väl spridda men de är fortfarande relativt nya på marknaden, vilket innebär att 

det finns de som endast använder tjänsterna i begränsad utsträckning, eller inte alls 

(Svenska Bankföreningen, 2013, s. 13). Många studier har genomförts gällande individers 

acceptans av, och attityd mot, internetbaserade banktjänster då de anses ha en betydande 

roll för användningen och upplevelsen (Davis, 1985; Kesharwani & Bishit, 2012; Lee, 

2009). För att kunna marknadsföra sig bättre och tillfredsställa sina kunder behöver 

bankerna förstå vilka faktorer som påverkar användares inställning till deras erbjudna 

internettjänster och riskupplevelsen med dessa. (Wang et al., 2003, s.502) 

 

Davis (1985) genomförde en banbrytande studie som använts frekvent inom forskningen 

gällande internettjänster och är välciterad inom forskningsområdet. Davis fokuserade i sin 

studie på att utveckla en modell som testades gällande användares acceptans av 

huvudsakligen datorbaserade informationssystem. Till grunden för denna modell låg en 

annan modell, TRA, som utvecklades 1975 av Ajzen & Fishbein.  
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3.3.1 TRA och TPB  

Teorin om övervägt handlande, TRA, som konstruerades av Ajzen & Fishbein (1975, s. 

334) samordnade tidigare osammanhängande teorier som bland annat behandlade 

individers attityder och beteenden (Davis, 1986, s. 21). Teorin har sedan sin uppkomst fått 

stor plats inom främst beteendebaserad forskning, då man med hjälp av denna påstås ska 

kunna förutse individers beteenden. Davis hävdar i sin avhandling från 1985 (s. 22) att 

TRA är en välgrundad teori gällande länken mellan extern stimuli och efterföljande 

beteende, där det efterföljande beteendet exempelvis kan vara användning av 

internettjänster. De externa stimuli som Davis talade om är inte inkluderad i modellen 

nedan, men den anses ligga till grund för individers attityder och subjektiva normer, så den 

är fiktivt placerad längst till vänster i modellen (Glanz et al., 2008, s.72). Extern stimuli 

innefattar exempelvis individens förväntningar om hur andra kommer uppfatta ett visst 

beteende och hur tungt dessa åsikter väger och hur individens omgivning utvärderar 

individens beteende. Enligt TRA beror en individs beteendemässiga avsikter på de två 

variablerna attityd och subjektiva normer. En individs attityd avser dess medvetna eller 

omedvetna inställning till något medan den subjektiva normen handlar om individens 

upplevda sociala tryck att utföra, eller inte utföra, ett beteende. (Ajzen & Fishbein, 1975, s. 

302) Attityden och den subjektiva normen påverkar individens beteendemässiga avsikter 

och dessa styr i sin tur individens efterföljande beteende (Ajzen & Fishbein, 1975, s. 334).  

 

För att applicera denna modell till vår studie kan det efterföljande beteendet ses som 

användning av internetbaserade banktjänster och den utsträckning som individer använder 

dessa tjänster påverkas av vad deras avsikter med användningen är. Attityden innebär 

inställningen till internetbaserade banktjänster och den subjektiva normen behandlar det 

upplevda trycket att använda tjänsterna. Eftersom att denna modell senare utvecklats till att 

bli mer applicerbar gällande teknologi så kommer den utvecklade modellen, TAM, som vi 

redogör för längre ned, utgöra en av grundstommarna i denna studie. 

Figur 2- Teorin om övervägt handlande. (Madden et al., 1992, s. 4). Egen bearbetning. 

 

 
 

Ajzen (1991) utvecklade ovanstående modell genom att inkludera begreppet upplevd 

beteendekontroll och resultatet av detta blev teorin om planerat beteende, TPB, vars fokus 

ligger på avsikter med beteenden, precis som TRA. Upplevd beteendekontroll kan närmast 

jämställas med individers självförtroende gällande deras prestationsförmåga. (Ajzen, 1991, 

s. 184) I samband med internetbaserade banktjänster kan detta jämställas med hur väl en 

individ tror att denne kan använda sig av tjänsterna för att utföra sina bankärenden utan att 

behöva be om hjälp eller oroa sig över att något ska gå fel.  
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Figur 3- Teorin om planerat beteende. (Madden et al., 1992, s. 4). Egen bearbetning. 

 

 
 
 

Madden et al. (1992) jämförde i sin studie TRA och TPB och kom fram till att den senare 

av modellerna fångade upp större variationer och resulterade i större precision. Dessa 

modeller har båda använts inom forskningsområdet internettjänster, men en modell som 

använts flitigare är teknologiacceptansmodellen som utvecklades av Davis (1985). 

3.3.2 TAM 

Davis (1985) studie hade syftet att utveckla ett bättre mått för att förutse och förklara 

individers användning och acceptans av teknologi med utgångspunkt i Ajzen & Fishbeins 

modell TRA. Fokus för Davis studie låg på begreppen upplevd användbarhet och upplevd 

användarvänlighet, då Davis ansåg att dessa var de som påverkar användning och acceptans 

av teknologi till störst utsträckning. Upplevd användbarhet behandlar det faktum att 

konsumenter tenderar att använda eller inte använda en tjänst i den utsträckning de anser att 

denna bidrar till att de utför sitt arbete bättre och att det därigenom anses användbar. 

Upplevd användarvänlighet definierades som den grad en konsument anser att 

användningen av tjänsten sker utan ansträngning och är relativt enkel att använda. (Davis, 

1985, s. 26) Modellen där dessa begrepp ingår, namngavs till teknologiacceptansmodellen, 

eller TAM, och visar på att det är konsumentens uppfattningar av teknologins egenskaper 

som avgör ifall konsumenten väljer att acceptera och använda sig av den eller inte.  

Grundtanken i modellen är att externa variabler anses påverka individers avsikter att utföra 

någon typ av beteende indirekt genom att bland annat inverka på individens föreställningar 

och motivation. De externa variablerna innefattas av allt som inte ingår i modellen, bland 

annat före detta beteenden och andra individers övertygande resonemang. (Ajzen & 

Fishbein, 1975, s. 307) Detta innebär att upplevd användbarhet och upplevd 

användarvänlighet är produkter av externa variabler som är svåra att mäta och kontrollera. 
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Figur 4- Teknologiacceptansmodellen. (Legris et al., 2003, s.193). Egen bearbetning. 

 
 

Mathieson (1991) genomförde en studie där TAM och TPB, som vi redogjorde för ovan, 

jämfördes gällande hur väl de två mätte individers beteendemässiga avsikter med att 

använda informationssystem. Mathieson fann att TAM var mer tillförlitlig gällande 

mätning av individers avsikter och attityder till användningen av program bättre än TPB. 

(Mathieson, 1991, s.187) Detta verkar ha uppmärksammats av andra eftersom att mycket av 

den aktuella forskningen gällande bankers internettjänster involverar TAM (Kesharwani & 

Bisht, 2012; Lai & Li, 2005; Legris et al., 2003) och modellen har konstaterats vara 

applicerbar gällande just bankers internettjänster (Lai & Li, 2005, s.383) Detta ger stöd till 

vårt val att använda oss av TAM istället för TRA eller TPB i denna studie.  

 

Eftersom att internetbanker och bankappar fortfarande är relativt nya fenomen har långt 

ifrån alla individer introducerats i dessa. Större delen av den forskning som utförts har 

endast fokuserats på internettjänsterna, men inte på skiftet som skett mellan de traditionella 

kontoren och de moderna internetbaserade tjänsterna. Lee et al. (2010) fyllde detta tomrum 

genom att undersöka faktorer som påverkar individers beteendemässiga avsikter till att 

genomföra detta byte. Genom att utgå ifrån TAM konstaterade de att upplevd användbarhet 

och upplevd användarvänlighet till stor del förklarade de tillfrågades inställningar till att 

övergå mer till att använda internetbanker (Lee et al., 2010, s.121). Detta styrker således det 

faktum att TAM fungerar bra för att undersöka upplevelser av, och inställningar till, 

internettjänster.  

 

De delar av modellen som vi funnit intressanta att använda i denna studie är upplevd 

användbarhet och upplevd användarvänlighet eftersom att dessa verkar ha stor direkt och 

indirekt påverkan på användningen av internetbaserade banktjänster. Lee (2009, s.138) 

konstaterade, i enlighet med grundmodellen att den upplevda användarvänligheten påverkar 

den upplevda användbarheten på ett positivt sätt, vilket innebär att internetbaserade 

banktjänster upplevs som mer användbara om de även upplevs som användarvänliga. 

Giovanis et al. (2012, s.40) kom fram till ett liknande resultat och kunde konstatera att det 

finns ett samband mellan upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet. Även 

Kesharwani & Bisht (2012, s.315) fastställde att det existerar ett samband mellan de två 

faktorerna där upplevd användarvänlighet positivt påverkar upplevd användbarhet.  
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Utifrån ovanstående studier, som anses tillräckligt nutida för att kunna användas i detta 

arbete, kan vi konstatera att det, i enlighet med Davis (1985) modell, verkar föreligga ett 

samband mellan upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet, vilket leder oss till 

vår hypotes att: 

 

H3: Studenters upplevda användarvänlighet med internetbaserade banktjänster har en 

positiv påverkan på deras upplevda användbarhet med dessa. Detta innebär att om den 

upplevda användarvänligheten blir högre så upplevs tjänsterna som mer användbara. 

 

En stor del av den nutida forskningen om TAM och internettjänster har även integrerat 

upplevd risk i modellen då detta anses bidra till ökad förståelse för individers beteenden 

(Kesharwani & Bisht, 2012, s.316). Vi redogjorde tidigare i detta kapitel för sambandet 

som verkar finnas mellan upplevd risk och upplevd användbarhet och ställde upp hypotesen 

att: H1: Studenters upplevda risk har en negativ påverkan på deras upplevda användbarhet 

med internetbaserade banktjänster. 

Utöver detta samband har flertalet studier testat om det kan påvisas ett samband mellan den 

andra viktiga faktorn i TAM, upplevd användarvänlighet, och upplevd risk. Featherman & 

Pavlou (2003, s.462) genomförde en studie med fokus på faktorer som påverkar 

användningen av internetbanker. De fann ett signifikant samband mellan individers 

upplevda risk och deras upplevda användarvänlighet i den aspekten att upplevd 

användarvänlighet hade en negativ påverkan på individers upplevda risk vid användning av 

internetbanker. Detta innebär således att ju användarvänligare tjänsten upplevs, desto 

mindre riskfylld upplevs den. Kesharwani och Bisht (2012, s. 315) fann i sin studie ett 

liknande resultat och konstaterade att upplevd användarvänlighet påverkar riskupplevelsen. 

Till följd av detta resonemang formuleras följande hypotes:  

H4: Studenters upplevda användarvänlighet har en negativ påverkan på deras upplevda risk 

med internetbaserade banktjänster. Detta innebär att ju användarvänligare studenterna 

upplever tjänsterna desto lägre blir riskupplevelserna med dessa. 

3.3.3 Teknologisk beredskap  

Att individers inställning och attityd påverkar deras upplevelser med internetbaserade 

banktjänster förklaras delvis med hjälp av TAM. Något som däremot är viktigt att 

uppmärksamma genom att det också påverkar upplevelsen, och inte är belyst i TAM, är det 

faktum att vissa individer har lättare att ta till sig ny teknologi och vissa har ett större 

intresse i detta än andra. Enligt Lin et al. (2007, s.652) så är det viktigt att ta hänsyn till 

individspecifika faktorer i samband med TAM, då man fångar in individers upplevelser på 

ett bättre sätt. Precis som McKnight et al. (1998, s.474) menade att vissa individer är mer 

benägna att känna tillit så har vissa mer fallenhet för att acceptera ny teknologi. 

Parasuraman (2000) genomförde en studie på något som kallas teknologisk beredskap och 

definieras som individers benägenhet och mentala beredskap att anamma och använda sig 

av ny teknologi för att uppnå mål hemma och på arbetet (Parasuraman, 2000, s.308; 

Liljander, 2006, s.177). Eftersom att marknaden blivit mer teknologibaserad och mer 

inriktad mot självbetjäning är det viktigt att undersöka hur olika individer förhåller dig till 

detta då man måste veta hur deras behov ska tillgodoses. Parasuraman´s (2000) studie 

fokuserade på fyra faktorer som anses vara utbredningar av teknologisk beredskap. Dessa 
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är optimism, innovativitet, obekvämlighet och osäkerhet. Av dessa faktorer anses optimism 

och innovativitet vara drivkrafter till individers teknologiska beredskap medan 

obekvämlighet och osäkerhet verkar hämmande på den. (Liljander et al. 2006, s.178; 

Parasuraman, 2000, s.308ff) 

Optimism innefattar det faktum att man som individ har en positiv syn till teknologi och en 

tro att teknologi bidrar till människors ökade kontroll, flexibilitet och effektivitet. Denna 

dimension behandlar således hur positiva individer är till att använda ny teknologi. 

Innovativitet anses handla om individers tendens att vara först att använda sig av ny 

teknologi och lära ut denna till andra. Om andra kommer till dig för råd gällande ny 

teknologi eller om du är först att inskaffa teknologi som är ny på marknaden så anses du 

vara innovativ.   

Obekvämlighet består av att individen upplever att denne har brist på kontroll över 

teknologin och en känsla av att bli överväldigad av denna. Detta handlar om att du som 

individ anser att du inte har tillräckligt med kunskap för att lära dig att använda ny 

teknologi och att den hjälp du som kund får av support och manualer inte går att förstå. 

Osäkerhet involverar att individen känner misstro till teknologi och är skeptisk gällande 

teknologins förmåga att fungera ordentligt. Detta behandlar det faktum att individer inte 

känner tillit till att genomföra transaktioner och dylikt via exempelvis internet för att de 

anser att personlig kontakt känns säkrare. (Parasuraman, 2000, s.311;312ff) 

Figur 5- Teknologisk beredskap (Parasuraman, 2000, s. 308). Egen bearbetning. 

 

Tidigare studier har visat att individers teknologiska beredskap påverkar deras användning 

av nya teknologier i olika former.  Liljander et al. (2006) undersökte i vilken utsträckning 

detta påverkade individers beslut att använda sig av nya teknologier inom flygbranschen. 

De kunde inte undersöka den påverkan obekvämlighet och osäkerhet hade eftersom att den 

information de samlade in gällande dessa inte ansågs reliabel. Utav optimism och 

innovativitet fann de endast signifikant stöd för optimismens påverkan och inte 

innovativiteten, vilket de hävdade var i linje med resultat som tidigare studier 

funnit.(Liljander et al., 2006, s.186) Flertalet studier har undersökt och påvisat samband 

mellan den teknologiska beredskapen och upplevd användbarhet och upplevd 

användarvänlighet, där de två senare är delar av teknologiacceptansmodellen (Walczuch et 
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al, 2007, s.212), men få studier har undersökt den teknologiska beredskapens påverkan på 

den upplevda risken. Parasuraman som grundade måttet för teknologisk beredskap, hävdade 

att upplevd risk var en av de faktorer som låg till grund för detta mått vilket vi anser borde 

innebära att dessa två faktorer är intressanta att undersöka i samband med varandra 

(Parasuraman, 2000, s.309). Det som konstaterats är att de som tidigt införskaffar och 

använder sig av ny teknik och har en optimistisk inställning till teknik överhuvudtaget 

tenderar att acceptera högre risk än andra. De som anses tillhöra denna kategori har, 

förutom tendensen att acceptera högre risk, även en benägenhet för att uppleva lägre risk 

med ny teknik än andra. (Walczuch et al, 2007, s.207). Man har även kunnat påvisa ett 

samband mellan de individer som upplever att de har hög kapacitet och stort 

självförtroende gällande användning av internetbaserade banktjänster och låg upplevd risk. 

Utifrån detta kan det konstateras att individers personliga känslor har stor inverkan på deras 

avsikter med att använda internetbaserade banktjänster. (Walker & Johnson, 2006, 

s.125;132). Anledningarna till detta kan vara att de som anser sig ha högre kunskap 

gällande teknik känner större förtroende till att den fungerar som den ska och därigenom 

minskar känslan av att saker och ting kan gå fel.  

Ho & Ko (2008, s.430; 441) hävdade att ny teknologi inte kan accepteras om 

konsumenterna inte är redo för den. De undersökte användning av internetbaserade 

banktjänster i samband med något de kallade för kundberedskap, där de inkluderade 

faktorer som liknar de som ingår i teknologisk beredskap, däribland optimism. I studien 

konstaterades att kundberedskap hade en signifikant påverkan på konsumenters fortsatta 

användning av internetbaserade banktjänster. En nutida studie som genomfördes av 

Giovanis et al. (2012) påvisade att individers erfarenheter av, och deras uppfattning om, ny 

teknologi hade en positiv påverkan på deras riskupplevelser. Detta leder oss till hypotes 5:  

H5: Studenters teknologiska beredskap har en negativ påverkan på deras upplevda risk med 

internetbaserade banktjänster. Detta innebär att högre teknologisk beredskap medför att 

studenternas riskupplevelser med tjänsterna minskar.  

3.4 Vad vi vet om studenter 
Antalet högskolestudenter i Sverige uppgick höstterminen 2011 till ca 363 000. Av dessa 

var 40 % män och 60 % kvinnor, och av alla studenter var drygt hälften 24 år eller yngre. 

(Högskoleverkets årsrapport 2012, s.8;20) Studenter är ett påkostat kundsegment som får 

specialanpassade erbjudanden och omfattande marknadsföring. I vissa fall har det kunnat 

påvisas att dessa extra ansträngningar bidrar till ökad lojalitet bland studenterna, men oftast 

verkar det som att de endast stannar kvar hos sin bank av ren vana. Däremot borde inte 

bankerna sluta med dessa studenterbjudanden då det även har visat sig att de som inte alls 

anstränger sig för att skapa de bästa förutsättningarna för studenterna inte heller kan 

förvänta sig att dessa ska stanna kvar som kunder hos just deras bank. Just svenska 

studenter är tämligen lojala mot sina banker, men detta beror till största del på att bankernas 

erbjudna tjänster är så pass likartade att studenterna inte känner något behov av att byta 

bank. (Mankila, 2004, s. 301;308).  

Studenterna tillhör även det kundsegment som till största del själva anser att de inte har 

någon användning av personlig kontakt med banken då de utför de flesta av sina 

bankärenden på internet (Mankila, 2001, s.527). Anledningarna till detta är många, men ett 

perspektiv är att studenter oftast inte har andra vardagliga bankärenden än mindre 
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transaktioner och betalningar av räkningar, eftersom att de oftast är unga och har begränsat 

med pengar (Chau & Ngai, 2010, s.60).  

Pass (2006) genomförde en studie i USA på studenter mellan 18-25 och fann att 

upplevelsen med internetbaserade banktjänster var en av de främsta faktorerna som 

påverkade studenternas val av bank. Många studenter kände låg tillit till internettjänsterna 

på grund av att de ansåg att de hade för många brister i säkerheten. Bankerna måste ta dessa 

förtroendeproblem på allvar, eftersom att dessa faktorer kan leda till att studenterna väljer 

att ansluta sig till en konkurrerande bank istället (Pass, 2006, s. 61ff). 

De flesta av dagens studenter är vana internetanvändare och anser att internet är relativt 

tillförlitligt, men däremot har studier visat att om studenter inte känner tillit till internet 

överlag så kommer deras inställning till internetbanker att färgas av denna misstro 

(Grabner-Kräuter & Faullant, 2008, s. 489). Yngre användare och däribland studenter 

tenderar att anse att bankers internettjänster är relativt säkra och tillförlitliga jämfört med 

mognare användare (Giovanis et al., 2012, s.42; Mankila, 2001, s. 527). Som alltid finns 

det studier som motsäger detta och som hävdar att studenter egentligt är oroliga och 

upplever internetbaserade banktjänster som riskfyllda och de är mindre villiga att utföra 

transaktioner via internet om denna risk upplevs som väldigt hög. (Kim et al., 2008, s. 

546;556) 

Vissa hävdar att studenter är ett illojalt kundsegment, medan andra har sett en trend att 

studenter stannar hos samma bank även efter studietiden (Lewis & Bingham, 1991, s. 3; 

Mankila, 2001, s. 519-520; Mankila, 2004, s. 299). Enligt Tank & Tyler (2005, s.152) har 

dagens studenter blivit mer sofistikerade gällande sina bankval och nästan hälften av de 

studenter som ingick i deras undersökning påstod att de inte var helt säkra på om de skulle 

stanna hos sin nuvarande bank efter att de avslutat sina studier. Tank & Tyler (2005) fann 

även att tillit till banken spelade en stor roll och av den anledningen valde de flesta 

studenter att till största del använda sig av välkända banker. Det visade sig även att endast 

en liten del av de tillfrågade studenterna hade sina huvudsakliga bankkonton på helt 

internetbaserade banker, detta på grund av att de inte kände lika stor tillit till dessa. (Tank 

& Tyler, 2005, s.159ff; 163)  

Den yngre delen av befolkningen tenderar att börja använda sig av nya högteknologiska 

tjänster, såsom internettjänster för smart-phone, tidigare än den äldre befolkningen och 

studenter anses inkluderade i det yngre segmentet (Tan & Teo, 2000, s.21). I enlighet med 

vad vi redogjorde för ovan, gällande att de som först införskaffar ny teknik tenderar att 

uppleva längre risk än de andra, kan studenter ses som ett segment som är mindre 

riskkänsliga än andra (Walczuch et al, 2007, s.207). Yang et al. (2007, s.172) undersökte 

collegestudenters användande av internettjänster och studien påvisade att studenternas 

upplevda risk påverkade deras användning av internettjänster negativt. 

3.5 Undersökningsmodell 
Vi har ovan redogjort för de teorier vi anser är av störst vikt för denna undersökning. 

Utifrån teorierna har hypoteser formulerats som ska testas och analyseras, vilket är i linje 

med det deduktiva angreppssätt som vi använder oss av i denna studie. För att ge en bättre 

bild av sambandet mellan de hypoteser som ska testas har en undersökningsmodell 

utformats som kommer utgöra grunden i vår insamling och bearbetning av data.  
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Figur 6- Undersökningsmodell 

 

 

H1: Studenters upplevda risk har en negativ påverkan på deras upplevda användbarhet med 

internetbaserade banktjänster.  

 

H2: Studenters tillit till internetbaserade banktjänster har en negativ påverkan på deras 

upplevda risk med användningen av dessa.  

 

H3: Studenters upplevda användarvänlighet med internetbaserade banktjänster har en 

positiv påverkan på deras upplevda användbarhet med dessa.  

 

H4: Studenters upplevda användarvänlighet har en negativ påverkan på deras upplevda risk 

med internetbaserade banktjänster. 

 

H5: Studenters teknologiska beredskap har en negativ påverkan på deras upplevda risk med 

internetbaserade banktjänster. 

 

Alla hypoteser som inkluderar upplevd risk och/ eller teknologisk beredskap kommer att 

testas som ett totalt begrepp och därefter kommer varje del av begreppen testas var för sig 

för att undersöka om något avviker från vad tidigare studier konstaterat. Alla delar av 

upplevd risk anses ha en hämmande och därigenom negativ, påverkan på alla de faktorer vi 

ska testa dessa med, vilket innebär att vi även avser undersöka vilken/vilka av 

dimensionerna som har störst påverkan och även påverkas mest.  
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I de fall någon eller några av våra respondenter uppger att de inte använder sig av bankers 

internetbaserade tjänster har vi för avsikt att undersöka vilka faktorer som ligger till grund 

för detta.  

3.6 Förhållningssätt till val av teorier 
Inom marknadsföring finns flertalet teorier som behandlar de områden vi berör i denna 

studie. Gällande upplevd risk anser vi att de valda riskmåtten är relevanta eftersom att de är 

frekvent återkommande inom forskning gällande sambanden mellan upplevd risk och 

bankers internettjänster. Forskningen inom tillit till bankers internettjänster är tämligen 

oklar och bristfällig, men vi menar att de publikationer vi valt att använda oss av är 

tillräckligt grundläggande och nutida för att kunna användas som underlag till att diskutera 

det resultat vi hoppas finna i denna studie. I enighet med vad vi nämnt ovan är 

teknologiacceptansmodellen väl använd inom konsumentforskning och bankers 

internettjänster vilket ger stöd till vårt val att inkludera denna i vår studie. Vi ville även 

inkludera något i vår studie som kunde fungera som komplement till de personliga 

egenskaperna såsom kön och ålder och då föll valet på teknologisk beredskap. 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel avser vi att ge läsaren en inblick i de praktiska tillvägagångssätten som 

använts vid genomförandet av denna studie. Kapitlet syftar till att beskriva hur studien är 

upplagd och vilka riktlinjer arbetet följt. Läsaren kommer även delges information hur 

enkäten konstruerats samt hur enkätutskicket gått till. 

4.1 Forskningsdesign 
Vid starten av alla studier är det viktigt att reflektera över vilken typ av studie man avser att 

genomföra. Saunders et al. (2007, s. 132) beskriver tre olika typer av studier, baserat på 

syftet med studien, och dessa är: undersökande, beskrivande och förklarande studier.  

Den undersökande studien används för att granska ett nytt fenomen eller för att sprida nytt 

ljus över tidigare forskning. En sådan studie kan baseras på litteraturgenomgångar eller 

intervjuer med experter eller fokusgrupper. (Saunders et al., 2007, s. 133ff) En beskrivande 

studie har som syfte att ge en korrekt bild av forskningsområdet, men det är viktigt att den 

inte blir alltför beskrivande, så de forskare som genomför studien måste delvis dra egna 

slutsatser och analysera resultaten. (Saunders et al., 2007, s. 134) Förklarande studier 

används för att förklara samband mellan variabler och används ofta i samband med 

kvantitativa studier. (Saunders et al., 2007, s. 134) Denna studie baseras på en kvantitativ 

datainsamling och har som syfte att undersöka samband mellan variabler och därmed kan 

det sägas att denna faller inom kategorin för en förklarande studie.  

Forskningsdesignen är en generell plan för hur man ska gå tillväga för att besvara 

forskningsfrågan (Saunders et al., 2007, s. 131). Designen måste vara tydligt upplagd och 

grundad ur forskningsfrågan och man ska välja den design som på bästa sätt kan bidra till 

att forskningsfrågan besvaras. I denna studie, där vi avser att genomföra hypotestester, är 

det av vikt att samla in data som kan standardiseras vilket ledde till att vi ansåg att designen 

för en surveyundersökning var bäst tillämpbar. 

4.1.1 Surveyundersökning 

Vid starten av denna undersökning tydliggjordes det vad som skulle undersökas, nämligen 

faktorer som påverkar studenters upplevda risker med internetbaserade banktjänster. 

Eftersom att vi var ute efter representativa resultat för populationen uteslöts intervjuer då 

detta skulle vara för tidskrävande i och med storleken på vår valda population och detta 

skulle bidra till att vi inte fick det omfång vi var i behov av. För att få ett representativt 

resultat så måste ett tillräckligt stort sampel av studenter vid Umeå universitet samlas in, då 

det är dessa vi valt att inrikta denna studie på och det föll sig således naturligt att följa 

designen för en surveyundersökning och samla in data med hjälp av enkäter. Förklaringen 

till en surveyundersökning är att man samlar in data från ett eller flera olika fall, för att 

finna kopplingar mellan variabler och sedan kunna påträffa mönster. I denna motivering av 

surveyundersökning ingår det flertalet element av stor vikt, av vilka det nedan kommer 

redogöras för fyra. (Bryman & Bell, 2005, s. 65) 

 

Mer än ett fall ska undersökas. Forskare som använder sig av surveyundersökningar 

söker efter variation och detta fås genom ett tillräckligt stort urval som ökar variationen på 
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de intressanta variablerna (Bryman & Bell, 2005, s. 65). I denna studie delades 160 enkäter 

ut, varav 149 enkäter blev besvarade, vilket vi anser har bidragit till att en tillräcklig stor 

variation på variabler uppnåddes. Vi hade mer än gärna undersökt fler respondenter 

eftersom att vi då hade kunnat få mer stöd till vårt kommande resultat. Problemet som 

uppstod var att vissa respondenter var lättare att komma i kontakt med än andra och då vi 

ämnar undersöka en jämn fördelning mellan de olika fakulteterna kunde vi exempelvis inte 

göra en enkät som skickades ut via internet som hade resulterat i ett större antal 

respondenter, men inte bidragit till spridningen mellan fakulteterna. Saunders et al. (2007, 

s. 138) menar att användandet av en surveyundersökning bidrar till att forskningsprocessen 

blir mer kontrollerad och att det blir möjligt att samla in data som är representativ för hela 

populationen.  

 

En speciell tidpunkt för att samla in data. I en surveyundersökning samlas information 

om variablerna in vid samma tidpunkt. Enkäten som använts i denna studie utformades för 

att innefatta samtliga intressanta variabler och respondenterna behövde således endast 

kontaktas vid ett tillfälle, till skillnad från exempelvis experimentella undersökningar där 

fler än en tidpunkt för undersökning är att föredra. (Bryman& Bell, 2005, s. 66) 

Tidsaspekten var av stor vikt då denna studie genomförs på begränsad tid och det skulle 

vara svårt att kontakta samtliga respondenter för en uppföljning.  

 

Kvantitativa eller kvantifierbara data. Användningen av en surveyundersökning 

förenklar mätningen av olika begrepp och ger forskare ett systematiskt sätt att mäta 

variationer mellan variabler. Genom användningen av enkäter så samlas fakta in på ett 

systematiskt sätt, vilket underlättar för generalisering av resultaten och replikation av 

studien för framtida forskare. Det kan således sägas att en surveyundersökning ger forskare 

en stark riktlinje i bedömning av variationer mellan variabler, vilket är viktigt för 

kvantitativa studier. (Bryman& Bell, 2005, s. 66;89)  

 

Sambandsmönster kan vara svåra att fastslå. En nackdel med att utföra en 

surveyundersökning är att det inte är helt möjligt att, vid analysen av data, konstatera om ett 

samband mellan två variabler beror av en kausal relation En kausal relation kan ses som ett 

orsak- verkansamband där variabel x orsakar en förändring i variabel y. En forskare som 

finner ett samband mellan två variabler kan inte vara säker på att det rör sig om en kausal 

relation eller om det kan vara en tredje variabel som orsakar förändringen i variabel y. I 

surveyundersökningar är orsaksriktningen oklar, man vet således inte säkert om x påverkar 

y. Genom att använda sunt förnuft och tidigare studier som underlag vid analysen är det 

dock möjligt att dra slutsatser gällande sambandet som uppstår. (Bryman & Bell, 2005, s. 

66;99; Saunders et al., 2007, s. 138)  

 

Surveyundersökningar används ofta vid ett deduktivt angreppssätt och hjälper forskare att 

samla in stora mängder data på ett kostnadseffektivt sätt. Eftersom surveyundersökningar 

bygger på att data samlas in med hjälp av enkäter eller strukturerade intervjuer så 

underlättas även standardisering av data, vilket i sin tur underlättar för replikationer av 

studien. (Bryman & Bell, 2005, s. 66; Saunders et al., 2007, s. 138) Som påminnelse till 

läsaren kan det upprepas att resultaten i denna studie baseras på enkäter som delas ut under 

en kortare tidsperiod.  
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Vi har funnit stöd i vårt val av metod för datainsamlig i forskningsstudier som undersökt 

liknande samband som denna studie ämnar undersöka. Bland annat Chau & Ngai (2010), 

Kassim & Abdullah (2006) och Lee (2009) genomförde studier inom vårt valda område där 

de ställde upp hypoteser som senare prövades utifrån data som samlats in med hjälp av 

enkäter som besvarats genom skattningar enligt en likertskala. Det finns även studier, som 

exempelvis den som genomfördes av Walker & Johnson (2006), där enkäter besvarats 

genom intervjuer, men detta skulle ha varit allt för tidskrävande för detta arbete.  

4.2 Population och Urval 
Den population som avses undersökas i denna studie är studenter vid Umeå universitet. 

Eftersom att det är omöjligt att undersöka hela populationen då antalet studenter vid 

universitetet överstiger 36 000 (Umeå universitet, 2012, s.4) och då denna studie 

genomfördes under en begränsad tidsperiod, är det av vikt att få ett representativt urval så 

att urvalet speglar populationen. Att undersöka en hel population är i vissa fall möjligt men 

forskare stöter ofta på problem då det är kostsamt och tidskrävande om populationen är 

stor. (Bryman& Bell, 2005, s. 110ff; Saunders et al., 2007, s. 204) 

 

När forskare ämnar undersöka en population så kan två olika urval väljas: sannolikhetsurval 

eller icke-sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval betyder att alla i populationen har 

samma chans att ingå i undersökningen, detta urval är således slumpmässigt och anses vara 

representativt. Ett icke-sannolikhetsurval är inte slumpmässigt, utan vissa grupper i 

populationen har större chans att komma med och detta är således inte lika representativt 

som sannolikhetsurvalet. (Bryman& Bell, 2005, s. 111) För att samla in data till denna 

studie valde vi att dela ut enkäter på campus, vilket betyder att vi inte kan säga att vi gjort 

ett sannolikhetsurval, detta då samtliga studenter kanske inte närvarade och på så sätt inte 

kunde komma med i urvalet. (Bryman & Bell, 2005 s. 110) För att ändå få ett relativt 

representativt urval valde vi att fördela enkäterna mellan de fyra olika fakulteter som finns 

vid Umeå universitet, nämligen humanistisk, medicinsk, samhällsvetenskaplig och teknisk-

naturvetenskaplig (Umeå universitet, 2012, s.5). Genom att göra detta urval har vi inte 

begränsat oss till endast ett specifikt program eller en specifik fakultet, vilket hade varit 

enklare, men skulle ha haft en negativ påverkan på denna studie då resultaten inte skulle ses 

som representativa för hela universitetet. (Bryman & Bell, 2005, s. 110) Trots att vi anser 

att resultatet blivit mer representativt, i och med vårt beslut att undersöka de olika 

fakulteterna, innebär det att vissa hade större chans att delta i undersökningen än andra 

vilket inte följer riktlinjerna för ett sannolikhetsurval. Valet att fördela enkäterna på 

fakulteter stöds däremot av en tidigare studie gällande bankers studenterbjudanden som 

genomfördes på studenter i Göteborg (Mankila, 2004, s.303ff). 

 

Sammantaget kan urvalet i denna studie sägas vara ett bekvämlighetsurval, detta är inte 

alltid att föredra, men det är svårt att göra ett sannolikhetsurval på studenter under en 

begränsad tid. Vi försökte genomföra vårt urval så att det skulle bli representativt för hela 

populationen genom att besöka de fyra fakulteterna. Om vi endast skulle ha kontaktat 

studenter vid den samhällsvetenskapliga fakulteten skulle vårt urval för denna studie stå 

under all kritik. Bryman & Bell (2005, s. 126) menar att sannolikhetsurval kräver stora 

förberedelser som är tidskrävande och kostsamma och att bekvämlighetsurval kan användas 

om dessa resurser inte är tillgängliga för studien. Då vi endast hade en begränsad tidsperiod 
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och var i behov av en hög svarsfrekvens, var valet av ett bekvämlighetsurval det som 

lämpade sig bäst.  

4.3 Access och etik 
Vid studentuppsatser så är det vanligt att studenter vill komma igång med datainsamlingen 

så fort som möjligt, vilket resulterar i att problem som kan uppstå då access ofta glöms 

bort. När forskningsfrågan har formulerats så måste man ifrågasätta om det går att få 

tillgång till nödvändig data för att genomföra studien. (Saunders et al., 2007, s. 162) Det är 

således av stor vikt att reflektera kring accessen i tid, detta för att undvika att spendera tid 

på något man i slutet inte kommer att kunna undersöka på grund av bristfällig access. 

Eftersom att vi själva är studenter vid Umeå universitet befinner vi oss redan i den 

omgivning där vår population är och således har vi nära tillgång till de personer som är av 

intresse för denna studie. Denna närhet har hjälpt oss genom att vi har kunnat komma i 

kontakt med respondenterna relativt enkelt. Vi märkte dock att det var svårt att få den 

spridning mellan fakulteterna som vi initialt var ute efter, detta beror till stor del på att 

klassernas storlek skiljer sig åt mellan fakulteterna och att vissa av de som undervisade var 

mer positivt inställda till att avstå från undervisningstid.  

 

Etik är ett ämne som ofta diskuteras i samband med access, detta genom att om accessen 

inte finns så väljer vissa forskare att handla oetiskt. I vissa fall kan även själva 

forskningsfrågan ses som oetisk och hela undersökningen färgas då av dålig etik (Saunders 

et al., 2007, s. 178). Etiken i en studie är relaterad till samtliga delar och inte endast 

datainsamlingen och forskningsfrågan. Således är det genomgående i hela studien viktigt att 

se till att den är etiskt försvarbar, då även delar som exempelvis analys av data kan 

ifrågasättas. (Saunders et al., 2007, s. 178) Studier gällande banker kan i vissa fall 

antagligen anses vara oetiska då forskningsfrågan kan vara upplagd kring personlig 

bankinformation eller inkomstsituationer, vilket är information som kan vara känsligt för 

vissa individer att dela med sig av. Det finns självklart även forskare som undersöker frågor 

som anses oetiska, men de lyckas med att behålla moralen i sina studier. Genom att 

exempelvis följa de sociala normer som finns inom ett forskningsämne eller ett land kan 

forskare hålla en studie etiskt försvarbar (Saunders et al., 2007, s. 178). 

 

I vår studie kräver varken forskningsfrågan eller enkäten att respondenterna måste delge 

personlig information och vi anser därmed inte att vår studie är oetisk i den aspekten. Vi 

anser heller inte att vi agerat oetiskt när vi kontaktat respondenterna i studien, detta då vi 

för att nå ut till dem har kontaktat de som undervisar vid de olika fakulteterna och tydligt 

presenterat oss själva och vad vi ämnar undersöka med vår studie. Vi har vid 

enkätutdelningen heller aldrig tvingat någon att svara på enkäten, de respondenter som 

kontaktats hade alltid en chans att säga att de inte ville ställa upp. 

4.4 Enkätkonstruktion 
Vid utformningen av enkäten var det av stor vikt att hitta de frågor som på bästa sätt kunde 

resultera i att vi kunde besvara vår forskningsfråga. För att få ett så bra resultat som möjlig 

så valde vi att använda oss av beprövade frågor som varit frekvent återkommande i tidigare 

studier. Detta medför att vi med större säkerhet kan säga att frågorna som använts mäter det 

de är avsedda att mäta, vilket bidrar till en hög begreppsvaliditet. (Bryman & Bell, 2005, s. 

192) 
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För att finna de frågor som skulle bidra till att vi fick all data vi var i behov av gick vi 

igenom en stor mängd av de resultat som tidigare publicerats inom ämnet. Eftersom att de 

forskningsartiklar vi använt oss av för att skapa vår enkät är skrivna på engelska översattes 

frågorna till svenska för att anpassas till vår studie och för att kunna besvaras av våra 

respondenter. När frågor som dessa översätts är det viktigt att ha i åtanke att vissa ord kan 

ha flera olika betydelser och det är således inte möjligt att ordagrant översätta en fråga och 

använda den. En direktöversatt fråga kan tolkas på ett annat sätt än vad som initial var 

tänkt. För att på ett så regelrätt sätt som möjligt översätta frågor ska man även ha i åtanke 

att uttryck oftast heller inte kan direktöversättas, eftersom att risken då också finns att 

frågan kan feltolkas. Det är också av stor vikt att frågorna är grammatiskt korrekta och att 

de är formulerade så att respondenterna förstår frågorna och inte tvingas lämna vissa 

obesvarade på grund av detta. (Saunders et al., 2007, s. 377)  

 

De frågor som använts i enkäten utformades så att alla faktorer utom ålder hade fasta 

svarsalternativ. De fyra första frågorna innefattade kön, ålder, fakultet och om respondenten 

använder sig av internetbaserade banktjänster. Dessa frågor klassas som sakfrågor och 

misstolkas i mindre utsträckning av respondenterna vid enkätundersökningar (Trost, 2007, 

s. 67ff). I resterande del av enkäten utformades attitydfrågor i form av påståenden som 

respondenterna fick skatta sin inställning till utefter en likertskala med fem svarsalternativ 

(Trost, 2007, s. 71ff). Respondenterna fick på så sätt möjligheten att skatta varje påstående 

på en skala från 1 (‖instämmer inte alls‖) till 5(‖instämmer helt‖). Även alternativet ‖Vet 

ej‖ kunde väljas.  

 

Trost (2007, s. 73) rekommenderar att man inte använder sig av för många attitydfrågor i en 

enkät, detta då respondenter lätt kan tappa intresse eller glömmer bort hur svarsalternativen 

är uppbyggda. För att i största utsträckning undvika att detta skulle inträffa valde vi att dela 

in enkäten i olika stycken utefter det vi var intresserade av att undersöka, däribland upplevd 

risk, tillit och användarvänlighet. Denna typ av uppdelning leder till att enkäten ser 

luftigare ut vilket i sin tur kan resultera i att respondenterna i mindre omfattning tappar 

fokus (Trost, 2007, s. 73). 

4.4.1 Utformning av enkätfrågor 

Eftersom att de faktorer som vi valt att undersöka i denna studie, såsom upplevd risk, är 

frekvent återkommande inom forskningen så finns många beprövade frågor att använda sig 

av för både kvantitativa och kvalitativa undersökningar. De som vi valt att använda oss av i 

vår enkät har använts i mer än en studie och har konstaterats fungera för att mäta det de 

avser att mäta. Vi fann en studie av Lee (2009) där upplevd risk, upplevd användbarhet och 

upplevd användarvänlighet undersökts i samband med användning av internetbaserade 

banktjänster. För att samla in data till undersökningen använde Lee en enkät som 

besvarades enligt en likertskala och det konstaterades att frågorna som ställdes mätte det de 

från början avsedde att mäta. Till följd av undersökningens aktualitet anser vi att dessa 

beprövade frågor är applicerbara för denna studie.  

Få kvantitativa studier har undersökt tillit i anknytning till ovanstående faktorer vilket 

innebar att vi behövde finna andra källor till pålitliga frågor gällande tillit och 

internetbaserade banktjänster. Vi bestämde oss för att använda frågor som utformats av Suh 
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& Han (2002) där tillit undersökts i samband med flertalet av de variabler vi avser 

undersöka.  

Eftersom att denna studie avser att undersöka personlighetsfaktorer i form av teknologisk 

beredskap fördjupade vi oss i studier som undersökt detta. Alla studier vi kunde finna 

använde sig av frågor som utformades i samband med att begreppet myntades av 

Parasuraman (2000). Parasuramans studie var extremt omfattande och baserades på ett 50-

tal frågor för att mäta den teknologiska beredskapen. Till följd av de tumregler som finns 

gällande att minst två frågor per begrepp ska användas i en enkätundersökning för att kunna 

konstatera att begreppet mäter det som ska mätas (Spector, 1991, s. 1), valde vi ut tre frågor 

per begrepp som vi ansåg mest lämpliga för denna studie. Dessa begrepp innefattas av 

delarna av teknologisk beredskap, nämligen optimism, innovativitet, obekvämlighet och 

osäkerhet. 

Användningen av en likertskala vid datainsamling ger forskare en möjlighet att summera 

flera frågor eller påståenden till en faktor eller ett begrepp. Skalan kallas även 

summationsskala och är vanligt förekommande vid enkätundersökningar. (Trost, 2007, s. 

158) Genom att använda denna form av skala kunde vi summera respondenternas enkätsvar 

för varje faktor i enkäten. Ett exempel på ett av de begrepp som summerades är teknologisk 

beredskap, som i enkäten består av fyra faktorer; optimism, innovativitet, obekvämlighet 

och osäkerhet. Dessa fyra faktorer består i sin tur av tre frågor vardera. Vid kodning av 

dessa fyra innebär det att 12 frågor ska sammanställas vilket leder till att sextio möjliga 

svarsalternativ uppstår om man bortser ifrån alternativet ‖Vet ej‖ eftersom att detta ändå 

räknas som bortfall/ saknat värde. För att underlätta vid analys summeras frågorna för varje 

faktor till en sammansatt variabel och på detta sätt är det möjligt att gå från sextio variabler 

till fyra sammansatta variabler för varje faktor. (Trost, 2007, s. 157) Som nämndes ovan 

kunde vi se att Lee (2009) använt sig av en likerskala i sin enkät, även Parasuraman (2000) 

och Suh& Han (2002) använde sig av denna skala. 

I Tabell 1 nedan redovisas de begrepp vi valt att använda oss av i enkäten och var dessa har 

sitt ursprung. Frågorna som användes i enkäten kan ses i Appendix 1. 

Tabell 1- Enkät 

Begrepp Källa 

Upplevd användbarhet Cheng et al. (2006, s. 1564) & 

Lee (2009, s. 140) 

 

Upplevd användarvänlighet Cheng et al. (2006, s. 1564) & 

Lee (2009, s. 140) 

 

Tillit Suh& Han (2002, s. 261) 

 

Teknologisk beredskap Parasuraman (2000, s. 312ff) 

 

Upplevd risk Featherman&Pavlou (2003, s. 471ff)  

Lee (2009, s. 140) 
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4.4.2 Pilotstudie 

Innan vi delade ut enkäten till de respondenter som skulle ingå i denna studie så valde vi att 

genomföra en pilotstudie, detta då en pilotstudie kan klargöra om de frågor som ställs är 

tydliga och om ordningsföljden känns naturlig. Genomförandet av en pilotstudie minskar 

även risken för missförstånd i samband med huvudstudien. Pilotstudier är speciellt viktiga 

vid enkätundersökningar där respondenten inte har samma möjlighet att ställa frågor som 

vid intervjuer. (Bryman & Bell, 2005, s. 191) Enligt Bryman & Bell (2005, s. 192) finns 

inget behov av att genomföra en pilotstudie om enkätfrågorna använts i tidigare studier då 

de redan anses vara beprövade, men vi valde ändå att genomföra en för att få respons på 

översättningar och frågeföljd. Vår pilotstudie genomfördes under den 3 och 4 april 2013 på 

Umeå universitet. Tjugo studenter vid universitetet, som inte ingår i huvudstudien, 

besvarade då enkäten och uppmärksammade vad som kunde förbättras. Den respons vi fick 

var bland annat att en del frågor ansågs för komplicerade eller att de borde omformuleras 

för en bättre förståelse. Några studenter informerade oss även om att vissa frågor innehöll 

negationer som i vissa fall gjorde det svårt för respondenterna att skatta sina svar.  

 

Efter genomförandet av pilotstudien korrigerades vår enkät och innan vi påbörjade 

utdelningen kontaktade vi även vår handledare för att kontrollera att frågorna var korrekt 

översatta och att de frågor som innehöll negationer nu var omformulerade så att de inte 

skulle förvirra respondenterna.  

 

4.5 Enkätutskick 
Som tidigare nämnts så består population i denna studie av studenter vid Umeå universitet. 

För att få ett representativt urval valde vi att dela ut enkäter till studenter vid de fyra 

fakulteterna på universitetet. När enkäten var färdigkonstruerad kontaktade vi således 

studierektorer och föreläsare inom de olika fakulteterna för att komma i kontakt med våra 

respondenter. Föreläsarna fick själva möjlighet att välja vilken tid enkätutdelningen skulle 

ske och de valde i de flesta fall att vi fick komma i slutet av en föreläsning eller i samband 

med en rast. Genom att distribuera enkäterna på detta sätt så kunde vi säkerställa att vi 

skulle komma i kontakt med de respondenter vi hade för avsikt att undersöka. 

 

Enkäterna delades ut under vecka 15 och totalt delades 160 enkäter ut. Det första 

utdelningstillfället var tisdag den 9 april 2013 och vid detta tillfälle delades 40 enkäter ut 

till studenter vid den tekniska-naturvetenskapliga fakulteten. Av dessa 40 enkäter var 38 

stycken fullständigt ifyllda. Andra utdelningstillfället var onsdag den 10 april 2013 där 14 

enkäter delades ut till studenter vid den humanistiska fakulteten. Anledningen till att endast 

14 enkäter delades ut var att den klass vi besökte bestod av väldigt få studenter, men vi fick 

alla 14 besvarade. På grund av att vi fick så få svar på onsdagen delade vi även ut enkäter 

till studenter vid den humanistiska fakulteten torsdagen den 11 april 2013. Denna gång 

delade vi ut, och fick besvarade, 18 stycken enkäter. Sista dagen för enkätutdelning var 

fredag den 12 april 2013 då både studenter vid den medicinska och den 

samhällsvetenskapliga fakulteten fick möjlighet att ställa upp i vår undersökning. Vi delade 

då sammanlagt ut resterade 86 enkäter, varav 33 besvarades av studenter vid den 

medicinska fakulteten och 46 besvarades av studenter vid den samhällsvetenskapliga 

fakulteten. Vi fick sammanlagt svar på  149 av våra 160 utdelade enkäter.  
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När vi till en början tog kontakt med föreläsare fick vi endast svar från ett begränsat antal 

som kunde tänka sig att avsätta tid från lektionen för att studenterna skulle kunna fylla våra 

enkäter. De föreläsare vi då fick kontakt med informerade oss om att antalet studenter var 

betydligt fler än vad de i själva verket var på undersökningsdagen. Om vi första dagarna 

hade fått möjlighet att fånga in fler respondenter på den teknisk-naturvetenskapliga och 

humanistiska fakulteten hade vi även kunnat undersöka ett större antal respondenter ur de 

två andra fakulteterna. Eftersom att vi vill undersöka en relativt jämn fördelning mellan 

fakulteterna anser vi att om vi hade samlat in 40 svar från en fakultet och 80 från en annan 

så hade det inte bidragit till en rättvis fördelning och vi hade inte kunnat analysera vårt 

funna resultat på det sätt vi avser. 

4.6 Bortfall 
Bortfall definieras som en felkälla som kan uppkomma i samband med datainsamlingen i 

en studie. Bortfall är således inte relaterat till själva urvalsprocessen utan kan bestå av att 

vissa respondenter väljer att inte delta i undersökningen eller att de av någon anledning är 

oförmögna att delta. (Bryman & Bell, 2005, s. 111) En enkätundersökning, som denna 

studie baseras på, kan ofta drabbas av bortfall då det inte är sannolikt att alla personer som 

ingår i urvalet har möjlighet eller en vilja att ingå i studien. När en studie som denna då 

genomförs är det viktigt att forskarna inkluderar bortfall i beräkningarna och inte litar blint 

på att alla individer som kontaktas kommer att delta. Det är inte heller ovanligt att 

respondenter inte svarar på samtliga frågor som ställs i undersökningen och detta faller 

inom ramen för internt bortfall. Det kan i vissa fall även vara tydligt att respondenten inte 

svarat ärligt på samtliga frågor vilket också det räknas som ett bortfall. (Bryman & Bell, 

2005, s. 122ff; 254)   

Eftersom att urvalet i denna undersökning bestod av studenter vid Umeå universitet och 

dessa kontaktades under föreläsningar, kunde vi delvis kontrollera att bortfallet inte blev för 

stort. Om vi istället hade skickat ut enkäterna via post eller mejl hade vi inte haft lika stor 

kontroll över hur många som i slutändan skulle komma att delta i enkätundersökningen 

(Bryman & Bell, 2005, s 165). Vi har lyckats hålla ner det externa bortfallet relativt väl, 

genom att lämna ut enkäter på lektionstid har de flesta studenter ställt upp i 

undersökningen. Vi räknade till en början med ett externt bortfall på ca 10 %, vilket är ett 

relativt litet bortfall när det kommer till enkätundersökningar. I slutet fick vi ett externt 

bortfall på ca 7 % då vi delade ut 160 enkäter och 11 av dessa var obesvarade. 

Vi har i denna studie haft ett väldigt litet internt bortfall. Det har endast varit ett fåtal frågor 

som lämnats obesvarade och vi har inte sett något mönster att vissa frågor blivit 

missförstådda genom att flertalet respondenter inte besvarat dem. Vi märkte dock att en 

respondent missuppfattat instruktionerna gällande fråga fyra i vår enkät som behandlar ifall 

respondenten använder sig av internetbaserade banktjänster. Personen i fråga fyllde i att 

denne använde sig av tjänsterna, men hoppade därefter över frågorna gällande 

användningen av internetbanker då instruktionerna sa att om man inte använde sig dessa så 

skulle man gå vidare till fråga fjorton. Det var trots allt endast en respondent som av någon 

anledning besvarade detta felaktigt. Vi drabbades även av ett internet bortfall då fem av 

respondenterna inte besvarade frågan om ålder, men då detta inte var en faktor som var 

avgörande för denna studie så har inte detta påverkat resultatet i betydande omfattning. 
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4.7 Databearbetning  
När vi ansåg att ett tillräckligt stort antal respondenter besvarat vår enkät satte vi oss ner 

och numrerade alla enkäter från 1 till 149, detta för att särskilja vem som svarat vad på 

vilken fråga då enkäten var anonym. Vi kontrollerade även ifall det fanns något större 

bortfall som innebar att vissa enkäter inte kunde inkluderas i studien innan vi numrerade 

enkäterna, men vi fann inget som vi anser kan påverka resultatet i någon riktning. Efter 

detta kodade vi även alla svarsalternativ som fanns i enkäten i statistikprogrammet SPSS 

21. De flesta frågor var enligt likertskala och dessa kodade vi enligt ordinalskala som 

svarsalternativen var, nämligen att 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt. 

Svarsalternativet ‖Vet ej‖ benämndes som saknat värde, tillsammans med de frågor som 

inte alls besvarats. De frågor som inte faller inom ramen för ordinalskalor var kön, ålder, 

fakultet och frågan gällande användning av internetbaserade banktjänster. Ålder kodades 

enligt vad respondenterna svarat, medan alla män kodades som 0 och alla kvinnor som 1. 

Fakulteterna numrerades från 1 till 4, där ordningen var som på enkäten och ett jakande 

svar på användningsfrågan kodades som 1 och ett nekande som 2.  

Efter att vi sammanställt all information i SPSS 21 påbörjade vi bearbetningen av 

informationen genom att först testa om frågorna mätte det de avsedde för att kunna avgöra 

om all information kunde användas i databearbetningen. Detta kontrollerades med hjälp av 

Cronbach´s Alfa som vi redogör för grundligare i avsnitt 4.9. Efter detta skapade vi 

frekvenstabeller för att sammanställa enklare statistik gällande bland annat respondenternas 

fördelning mellan kön och fakultet. Därefter adderade vi de tre, och i vissa fall två, frågor 

som mätte samma begrepp och dessa dividerades sedan med n antal frågor för att 

sammanställa dessa till ett större begrepp. Exempelvis adderades fråga 5,6 och 7 och 

dividerades med 3 för att sammanställas till begreppet upplevd användbarhet.  

När allt grundjobb var klart och alla begrepp var sammanställda genomförde vi vår 

hypotestestning med linjär regression i SPSS 21. Innan vi kunde utföra regressionerna 

testade vi om det existerade korrelationer mellan variablerna som kunde påverka vårt 

resultat. Djupare förklaringar till detta, vår valda signifikansnivå och mer information om 

de andra tester vi genomfört redogör vi för nedan i avsnitt 4.9.  

4.8 Analys av undersökningsmodell 
I vår undersökningsmodell som studien baseras på så ligger fokus på den upplevda risken 

och hur den förklaras av faktorerna tillit, teknologisk beredskap och upplevd 

användarvänlighet. Eftersom att upplevd användarvänlighet och upplevd användbarhet är 

två koncept som sällan undersöks separat på grund av deras relation, ansåg vi inte att vi 

kunde särskilja dessa i denna studie heller. Tidigare studier har visat att den upplevda 

risken påverkar den upplevda användbarheten istället för att påverkas av den och till följd 

av detta ämnar vi undersöka just detta samband. Detta leder till att vår 

undersökningsmodell består av två variabler som påverkas av vissa av de andra och fokus 

ligger således inte enbart på den upplevda risken utan delvis även på den upplevda 

användbarheten. Till följd av detta finns det ett behov av att förtydliga vilka hypoteser som 

vi har testat i samband med varandra och detta leder oss till det faktum att vi nedan delat 

upp modellen i två delar. Modellen analyseras i sin helhet men undersöks i två delar vilket 

kan ses nedan i Figur 6a och 6b.  
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Figur 6a- Del 1 av undersökningsmodellen 

 

 

Figur 6b- Del 2 av undersökningsmodellen 

 

Teknologisk beredskap är ett komplicerat begrepp. Vi har redogjort för att optimism och 

innovativitet anses vara drivkrafter medan obekvämlighet och osäkerhet har en hämmande 

effekt (Parasuraman, 2000, s.308ff; Liljander et al. 2006, s.178). Av denna anledning kan 

hypotes H5 framstå som förvirrande eftersom att vi formulerat den som att den ska ha en 

positiv påverkan på den upplevda risken. Detta utgör däremot inget problem då vi 

statistiskt, med hjälp av SPSS har analyserat obekvämlighet och osäkerhet som omvända 

begrepp så att de hamnar på samma skala som optimism och innovativitet.  

4.9 Verktyg för analys av data 
I detta avsnitt avser vi att redogöra för de verktyg vi använt oss av vid dataanalys och 

hypotesprövning och varför vi använt dessa. De resultat vi fann redovisas inte i samband 

med förklaringen av analysverktygen utan i kapitel 5.  
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Vi har använt oss av SPSS 21 för att analysera våra insamlade data och testat samband med 

hjälp av skattade regressionsmodeller. Vi har testat ifall våra hypoteser kan accepteras och 

därigenom om vi kan förkasta nollhypotesen. De nollhypoteser vi vill motbevisa innebär 

genomgående i arbetet att det inte föreligger något samband mellan våra variabler och 

därmed att sambanden som vi ställt upp som alternativhypoteser inte existerar. För att 

kunna testa våra hypoteser fanns ett behov att genomgå flertalet steg för att bland annat 

undersöka ifall vårt insamlade data i själva verket mäter det vi avser att mäta med det. Det 

var även av vikt att bestämma en signifikansnivå för att undvika Typ I och Typ II fel som 

man kan råka ut för vid hypotesprövning. Typ I fel innebär att en sann nollhypotes 

förkastas och Typ II fel innebär en falsk nollhypotes accepteras (Studenmund, 2011, s.124). 

De signifikansnivåer som vi kommer använda oss av i denna studie är satta till 5 % och 10 

% vilket är vanligt förekommande i studier som denna. För att kunna genomföra 

regressionsanalys måste det även konstateras att det inte föreligger ett samband mellan de 

oberoende variablerna, xk, eftersom att detta kan bidra till att problem uppstår då man inte 

kan hålla isär effekterna av dem på den beroende variabeln. (Studenmund, 2011, s.247)  

4.9.1 Cronbach´s Alfa 

I denna studie användes beprövade enkätfrågor för att samla in data. Trots att dessa frågor i 

tidigare studier konstaterats vara tillförlitliga var det ändå av vikt att kontrollera ifall de 

fungerat i denna studie. Eftersom att vi valt att använda 2-3 frågor per begrepp granskade vi 

ifall dessa mätte samma sak så att de kunde sammanfattas till ett och samma begrepp. För 

genomförandet av denna analys använde vi oss av Cronbach´s Alfa som utvecklats för att 

testa reliabilitet, eller intern överrensstämmelse, mellan frågor (Spector, 1991, s. 31). För 

att använda sig detta mått krävs det att mellan 100-200 enkäter samlas in, vilket i detta fall 

inte innebär något problem då vi fått in 149 stycken. Dessutom behövs minst två frågor 

ställas per begrepp och i vår undersökning använde vi oss just av två eller tre frågor per 

begrepp (Spector, 1991, s. 29;31).  

Vilka värden på Cronbach´s Alfa som är godtagbara för att sambanden mellan frågorna ska 

anses tillförlitliga råder det delade meningar om. En vanlig tumregel är att värdet ska ligga 

över 0,7, men vissa hävdar att även värden som överstiger 0,6 kan användas men med 

försiktighet (George & Mallery, 2006, s.369).  

4.9.2 Korrelation 

Vid hypotesprövning med regressionsanalys är det av vikt att undersöka om det finns ett 

samband mellan de oberoende variablerna om man ska kunna säkerställa att ett samband 

föreligger (Studenmund, 2011, s.247). Multikollinearitet innebär att det finns ett linjärt 

samband mellan de oberoende variablerna (Studenmund, 2003, s.248) och detta kan 

kontrolleras genom att undersöka hur variablerna korrelerar med varandra. Korrelationen är 

ett mått på hur de olika variablerna påverkar varandra och kan anta värden från -1 till +1 

där -1 innebär att variablerna är perfekt negativt korrelerade och +1 innebär att de är perfekt 

positivt korrelerade. En korrelation på 0 innebär att variablerna är totalt okorrelerade och 

har inget samband med varandra. Det finns i princip alltid ett samband mellan de variabler 

man undersöker, men det måste konstateras hur omfattande detta är (Studenmund, 2011, 

s.52; 266).  
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För att korrelationen mellan våra oberoende variabler, xk, inte ska utgöra ett problem för 

fortsatt databearbetning finns särskilda gränsvärden inom vilka korrelationen ska befinna 

sig. Denna ska helst inte överskrida + 0,8 eller - 0,8 (Gujarati, 2003, s.359).  

4.9.3 Regressionsanalys 

Vi har använt oss av regression för att testa vår modell och de specificerade hypoteserna. 

En modell skattas och regressionsanalys genomförs för att beskriva variationer i en 

beroende variabel som en funktion av variationer i ett antal oberoende, eller förklarande, 

variabler som anses kunna vara relaterade till den beroende variabeln. (Studenmund, 2011, 

s.7)  

                                            Y= ƒ(x1, x2,…,xk)                                           (1) 

Där: 

Y= Beroende variabel 

Xk= k antal oberoende variabler 

 

I denna studie utgörs den beroende variabeln, Y, av både upplevd risk och upplevd 

användbarhet eftersom att de båda anses påverkas av vissa av de specificerade faktorerna. 

Även de fem olika risktyperna har analyserats som en funktion av de andra förklarande 

variablerna för att se ifall någon av dessa påverkas mer av variablerna än någon annan. 

Variablerna xk innefattas av de begrepp som anses påverka den upplevda risken och den 

upplevda användbarheten, så alla begrepp kommer i olika utsträckning utgöra oberoende 

variabler. Eftersom att vi använt oss av SPSS 21 för att genomföra våra statistiska tester har 

vi kunnat använda inbyggda funktioner som analyserat och genomfört dessa regressioner 

genom att få den beroende och de oberoende variablerna specificerade. Trots detta anser vi 

att det är av vikt att klargöra hur dessa regressioner är upplagda för att vi lättare ska kunna 

analysera vårt funna resultat senare. Genom att förklara upplevd risk och upplevd 

användbarhet som en funktion av de andra variablerna kan vår regression sägas vara en 

multivariat linjär regression. Detta innebär att vår undersökningsmodell, och därigenom 

våra hypoteser, analyserats utifrån ekvationer som ställts upp enligt: 

 

                                            Y= β0+β1x1+...+βkxk+ε          (2)               

Där: 

Y= Beroende variabel 

β0= Värdet på Y när xk är 0 

βk= Förändringen i Y om xk ändras en enhet givet alla andra lika 

xk= k antal oberoende variabler 

ε= Slumpmässig felterm 

 
De olika värdena på β kommer vara särskilt intressanta i vår resultatredovisning då det är 

dessa som analyseras för att konstatera om det föreligger ett positivt eller negativt samband 

mellan de oberoende variablerna och den beroende. Om man i regressionen endast skulle ta 

i beaktning alla oberoende variabler, xk, skulle man inte fullständigt kunna förklara 

förändringen i Y, eftersom det alltid finns något som påverkar som inte kan specificeras. 

Av denna anledning inkluderas en slumpmässig felterm som innefattas av allt från mätfel 

till oförutsedda händelser. (Studenmund, 2011, s.9;13) 
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Förklaringsgraden, eller R
2
, mäter hur väl resultaten som observerats kan förklaras med 

hjälp av regressionerna som används. R
2
 kan dock i vissa fall vara missvisande, detta då 

förklaringsgraden ökar ju fler variabler som läggs till i regressionen, även om dessa 

variabler inte är relevanta för regressionen. Eftersom att antalet observationer förblir 

detsamma men antalet variabler ökar så minskar antalet frihetsgrader vilket medför att 

värdet på R
2
 stiger, vilket således betyder att den visar en falsk och för hög förklaringsgrad. 

För att undvika detta problem kommer vi analysera vårt resultat utifrån justerad R
2
 som inte 

ökar med antalet variabler utan ökar endast om de variabler som läggs till i regressionen 

kompenserar för en förlust av frihetsgrader. (Studenmund, 2011, s. 52ff) 

4.10 Källkritik mot primärdata 
Det urval som gjorts i denna studie hade kunnat göras på ett bättre sätt, det fanns dock 

ekonomiska och tidsmässiga begränsningar som försvårade användningen av ett 

sannolikhetsurval. Användning av ett bekvämlighetsurval i denna studie medförde att 

resultaten inte kan sägas vara generaliserbara till 100 %. För att ändå få ett så representativt 

urval som möjligt, även utan användningen av ett sannolikhetsurval, kontaktade vi 

studenter vid de fyra olika fakulteterna vid Umeå universitet. Vi anser att detta gav ett 

relativt representativt urval, men vi kan dock vara kritiska mot att samtliga studenter inom 

fakulteten inte haft samma möjlighet att komma med i urvalet då vi kontaktat utvalda 

klasser för att vara tidseffektiva.  

Enkäten som användes bestod av 35 frågor varav 31 var attitydfrågor, eller påståenden, som 

var tagna ur tidigare studier och beprövade. Attitydfrågorna översattes och en pilotstudie 

genomfördes för att kontrollera att de var översatta på så sätt att de var lätta att förstå för 

respondenterna. I pilotstudien ingick 20 studenter vid Umeå universitet samt vår handledare 

för detta examensarbete och detta anser vi medförde att frågorna var korrekt översatta och 

formulerade på så sätt att respondenterna förstod dem. Detta till trots kan vi inte vara helt 

säkra på att samtliga respondenter förstod frågorna eller tolkade dem som vi hade tänkt. För 

att ytterligare minska risken för att respondenterna skulle missförstå frågorna fanns vi 

tillgängliga när enkäterna fylldes i och på så sätt kunde vi förtydliga eventuella oklarheter. 

Vi fick endast ett fåtal frågor vilket leder oss till att tro att större delen av respondenterna 

inte hade några problem med att förstå frågorna. Vi är relativt säkra på att respondenterna 

svarade ärligt på frågorna, detta då de själva fick välja om de ville ingå i undersökningen 

när vi delade ut enkäterna på lektionerna. Attitydfrågorna som användes var inte heller 

känsliga frågor så vi ser ingen anledning till att respondenterna skulle besvara dem oärligt. 

Det är dock nästintill omöjligt att avgöra om alla svar är ärliga, men man kan kontrollera 

detta genom att försöka se om respondenten följt något mönster som kan bidra till att man 

tvivlar på svaren.  

När vi testade den interna överrensstämmelsen mellan frågorna för varje faktor och begrepp 

kunde vi se att två av faktorerna inom teknologisk beredskap, obekvämlighet och osäkerhet, 

inte uppnådde det önskade alfavärdet. Detta betyder att frågorna inte hade tillräckligt stor 

överrensstämmelse för att vara säker på att de mäter samma sak. Detta var något som vi 

inte förutsett då vi tagit frågorna ur tidigare studier som visat på att frågorna mätte samma 

sak. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas och analyseras studiens funna resultat med hjälp av diagram och 

tabeller. Kapitlet inleds med redovisning av deskriptiv statistik gällande fördelning mellan 

kön och fakultet. Det redogörs för hur respondenternas svar på enkätfrågorna skiljer sig åt 

mellan fakultet, kön och ålder. Vi redovisar även sambanden mellan våra valda variabler 

för att bekräfta eller förkasta de hypoteser vi ställt upp. För att ytterligare underlätta för 

läsaren presenteras centrala resultat i både löptext och tabellform. 

5.1 Deskriptiv statistik 
För att få en övergripande bild av den information vi samlat in kommer vi i detta avsnitt 

redovisa grundläggande statistik med hjälp av tabeller och diagram. Detta kommer sedan, 

tillsammans med våra hypotesprövningar, diskuteras och kopplas till de teorier vi 

redogjorde för tidigare. Vi kommer att använda oss av två olika signifikansnivåer, 0,05 och 

0,10, för att säkerställa testade samband.  

5.1.1Respondenternas fördelning 

Vår enkätundersökning besvarades av totalt 149 studenter, varav 70 män och 79 kvinnor 

som kan ses i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2- Könsfördelning 

Fördelning mellan kön 

 Frekvens Procent (%) 

Man 70 47 

Kvinna 79 53 

Totalt 149 100 

 

Vi valde att fördela våra enkäter på respondenter vid de fyra olika fakulteterna för att få ett 

mer representativt urval än vi anser att vi hade fått om vi endast undersökt exempelvis 

studenter vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. Vissa studenter var lättare att kontakta 

än andra och vissa läste kurser inom en annan fakultet än de egentligen studerar vid. I 

Tabell 3 nedan så kan det ses att vi fick flest antal respondenter ifrån den 

samhällsvetenskapliga fakulteten där 30,9 % angav att de studerade. 25,5 % av 

respondenterna studerar vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, 22,1 % vid den 

medicinska fakulteten och 21,5 % vid den humanistiska fakulteten. Denna fördelning anser 

vi ger ett representativt urval som till viss del kan generaliseras till studenter vid Umeå 

universitet. 
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Tabell 3- Fördelning fakulteter 

Fördelning mellan fakulteter 

 Frekvens Procent (%) 

Humanistisk 32 21,5 

Medicinsk 33 22,1 

Samhällsvetenskaplig 46 30,9 

Teknisk-

naturvetenskaplig 

38 25,5 

Totalt 149 100,0 

 

Respondenternas medelålder ligger strax under 22 år vilket kan ses i Figur 7 nedan. Detta 

styrker det som högskoleverket redovisade i sin rapport, nämligen att närmare hälften av 

Sveriges högskolestudenter är 24 år eller yngre (Högskoleverket, 2012, s.20). Av de 149 

som besvarade enkäten lämnade 5 stycken frågan gällande ålder obesvarad. Dessa 5 

innebär ett bortfall men då de endast utgör en väldigt liten del av alla respondenter och 

eftersom att respondenternas ålder inte är av stor vikt för undersökningen, påverkar det inte 

våra resultat på något sätt.  

Figur 7: Boxplot över åldersfördelningen 

 
100 % av de som besvarade vår enkät uppgav att de använder sig av internetbaserade 

banktjänster, antingen i form av internetbank för dator eller bankappar för smart-phone. 
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Detta innebär att våra funna resultat efter hypotesprövningarna kommer baseras på 

information som inhämtats från alla 149 studenter. 

5.1.2 Jämförelse kvinnor och män 

70 män och 79 kvinnor deltog i vår undersökning och vi fann det intressant att undersöka 

ifall det fanns någon signifikant skillnad mellan deras riskupplevelser och hur stor inverkan 

de andra valda faktorerna hade på dem. Baserat på medelvärdet för män och kvinnors 

skattningar gällande deras riskupplevelser, som kan ses nedan i Tabell 4, kan vi konstatera 

att kvinnorna tenderar att uppleva högre risk än männen. Kvinnorna skattade i snitt sina 

svar på 2,23 gällande frågorna som behandlade oro över de risker som kan uppstå medan 

männens genomsnittliga svar är 1,98. Denna skillnad påträffades även statistiskt signifikant 

tillsammans med innovativitet där männen ansåg sig mer innovativa än kvinnorna vilket ses 

i tabellen nedan som stjärnor. Få av de studier vi granskat har undersökt skillnaden mellan 

män och kvinnors riskupplevelser. Giovanis et al. (2012) hade för avsikt att se ifall kvinnor 

upplevde högre risk än männen, men de fann ingen signifikant skillnad.  

Övriga skillnader i svar mellan män och kvinnor var marginella och heller inte signifikanta.  

Kvinnorna litar mer på banktjänsterna, men upplever dem som mindre användarvänliga.  

Tabell 4- Svarsfördelning 

Män och kvinnors fördelade svar 

 Kön Medelvärde Standardavvikelse 

Upplevd risk* Man 1,98 0,646 

Kvinna 2,23 0,645 

Upplevd användbarhet Man 4,64 0,519 

Kvinna 4,65 0,820 

Upplevd användarvänlighet Man 4,20 0,742 

Kvinna 4,17 0,731 

Tillit Man 3,70 0,796 

Kvinna 3,74 0,730 

Optimism Man 3,59 0,870 

Kvinna 3,60 0,850 

Innovativitet* Man 3,29 0,962 

Kvinna 2,49 0,898 

          * Signifikant på nivån 5 % 

Vi kan konstatera att kvinnor upplever högre risk än männen, men vi kan även dra 

slutsatsen att våra respondenter generellt sett, oavsett kön, upplever risk i olika utsträckning 

givet standardavvikelsen som redovisas i Tabell 4. I Tabell 5 nedan redovisas hur alla 

respondenter förhåller sig till de fem olika upplevda riskerna. Sett till medelvärdena kan 

man se att de tenderar att uppleva förhållandevis låg risk. Inget medelvärde överstiger 3 

vilket enligt vår likertskala anses innebära en relativt neutral inställning.  
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Tabell 5-Skattning av riskupplevelser 

Respondenternas skattningar av deras riskupplevelser 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Finansiell risk 2,70* 1,045 

Social risk 1,45 0,780 

Prestationsrisk 2,35** 0,910 

Säkerhetsrisk 2,43* 1,042 

Tidsrisk 1,73 0,778 

* Signifikant på nivån 5 % 

** Signifikant på nivån 10 % 

 

Den upplevda finansiella risken skattades högst av våra respondenter och därefter 

säkerhetsrisken och prestationsrisken. Detta resultat får delvis stöd i en studie som 

genomfördes av Lee (2009, s.138) där den upplevda säkerhetsrisken visade sig ha störst 

betydelse och därefter den finansiella risken. I samma studie påvisades även den upplevda 

prestations- och tidsrisken ha betydelse, om än inte lika stor som de andra. Även Littler & 

Melanthiou (2006, s.437) fann dessa fyra risker signifikanta och precis som Lee (2009) så 

kunde de inte påvisa att individer upplever den sociala risken vid användning av 

internetbaserade banktjänster. I vår undersökning skattades den sociala risken lägst vilket vi 

inte finner förvånande. Denna risktyp behandlar exempelvis oron över att andra ska tänka 

mindre om dig ifall du blir utsatt för bedrägeri via din internetbank trots att du inte agerat 

oförsiktigt. Idag använder större delen av befolkningen sig av dessa tjänster och de flesta 

har en positiv inställning till dessa och är även medvetna om vilka risker som finns. Av 

denna anledning tror vi att många vet att alla har lika stor risk att bli utsatta eftersom att 

även antalet bedrägerier ökat. 

I Tabell 5 ovan kan vi se att standardavvikelserna för den finansiella risken och 

säkerhetsrisken är höga vilket indikerar att deras värden fluktuerar kraftig och spridningen 

runt deras medelvärden är stor. Även prestationsrisken har en hög standardavvikelse och 

detta antyder att våra respondenter skattat sina svar väldigt olika vilket innebär att deras 

riskupplevelser skiljer sig åt. Trots att medelvärdena är relativt låga gällande riskerna så 

visar de höga standardavvikelserna att vissa av våra respondenter skattat sina svar 

förhållandevis högt. Detta innebär att respondenterna, i olika utsträckning, upplever dessa 

risker vilket får stöd av resultat som Chau & Ngai (2010), Lee (2009) och Littler & 

Melanthiou (2006) fann.  

Vi har konstaterat att kvinnor upplever högre risk än männen och även att alla respondenter 

generellt sett upplever risk i någon utsträckning. Utöver det faktum att kvinnor upplever 

högre total risk kan det statistiskt konstateras att de upplever högre finansiell risk, social 

risk och prestationsrisk än männen, vilket visas i Tabell 5 ovan med stjärnor. Den skillnad 

som påvisats mellan könen och deras skattningar av social risk och tidsrisk kan inte 

uteslutas bero på slumpen. I enlighet med vad vi redogjorde för ovan är 

standardavvikelserna för kvinnornas respektive männens skattningar av de olika riskerna 

ganska höga. Det indikerar även här på en stor spridning kring deras medelvärden, men 

kvinnornas svar ligger trots det högre än männens. För utförlig redovisning av skillnaden 

mellan männen och kvinnornas svar på de olika riskfrågorna, se appendix 2.  
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5.2 Intern överensstämmelse och korrelation 
För att genomföra våra hypotestester måste vi försäkra oss om att informationen vi samlat 

in är användbar. Detta undersöks genom att testa enkätfrågornas interna överensstämmelse 

och sedan de olika faktorernas korrelation. 

5.2.1 Reliabilitet 

För att kontrollera att de frågor vi ställt i enkäten mätte det de avser att mäta kontrollerade 

vi reliabiliteten med Cronbach´s Alfa. Som påminnelse till läsaren ska värdet helst befinna 

sig över 0,7 för att frågorna ska anses tillförlitliga, men ett värde över 0,6 är också 

acceptabelt. 

Tabell 6- Cronbach´s Alfa 

Begrepp Cronbach’s Alfa, α1 Cronbach’s Alfa, α2 

Upplevd användbarhet  0,830 

Upplevd användarvänlighet  0,797 

Tillit  0,700 

Teknologisk beredskap  0,392 

 Optimism 0,725  

 Innovativitet 0,762  

 Obekvämlighet 0,304  

 Osäkerhet 0,299  

Upplevd risk    0,774 

 Prestationsrisk 0,719  

 Finansiell risk 0,726  

 Social risk 0,774  

 Säkerhetsrisk 0,840  

 Tidsrisk 0,602  

 

I Tabell 6 ovan redovisas två kolumner med värden på Cronbach´s Alfa, anledningen till 

detta är att begreppen upplevd risk och teknologisk beredskap består av flera olika delar, 

vilka de andra begreppen inte gör. Praktiskt innebär detta att frågor gällande upplevd risk 

och teknologisk beredskap adderas en gång för att skapa de olika faktorerna och sedan 

adderas de en gång till för att bilda de slutgiltiga begreppen upplevd risk och teknologisk 

beredskap. Kolumn α1 redovisar alla delfaktorer var för sig, medan kolumn α2 redovisar alla 

begrepp när de sammanställts till de vi slutligen avser använda oss av. 

 

Som man kan se i tabellen uppvisade två faktorer inom begreppet teknologisk beredskap 

låga värden på Cronbach’s Alfa, nämligen obekvämlighet och osäkerhet. Varför dessa 

värden blev så låga kan diskuteras då frågorna som användes för att mäta begreppen är 

beprövade. I Parasuramans (2000) studie utvecklades dessa frågor och användes 

tillsammans med flertalet andra som underlag till studien och begreppens alfavärden blev 

då 0,79 och 0,72 för obekvämlighet respektive osäkerhet. Det har däremot visats i en 

tidigare studie av Liljander et al. (2008) att dessa två begrepp inte fungerar som de borde, 

vilket även verkar kunna påvisas i denna studie, då Cronbach´s Alfa för obekvämlighet och 

osäkerhet faller utanför gränsvärdet på minst 0,6. Det går att spekulera om dessa värden 
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blev låga på grund av att studien vi tog frågorna från publicerades år 2000 och därigenom 

inte anses aktuella längre. Studien genomfördes även på studenter i USA vilket kan ha 

medfört vissa kulturella skillnader mellan Parasuramans och vår studie. En annan möjlig 

orsak kan vara att frågorna formulerades felaktigt efter att vi översatt dem från engelska till 

svenska. Däremot så genomförde vi både en pilotstudie och diskuterade översättningarna 

med vår handledare för att undvika detta, så vi tror inte att detta är orsaken till den bristande 

reliabiliteten. Vi själva tror att tiden är den avgörande faktorn till varför våra alfavärden för 

dessa begrepp inte uppnådde önskad nivå. Detta då samhället till stor del har förändrats 

sedan år 2000 vilket kan ha bidragit till att frågorna inte längre mäter det de avser att mäta. 

 

Trots dessa låga enskilda värden valde vi att se ifall vi kunde inkludera osäkerhet och 

obekvämlighet tillsammans med de två andra begreppen, optimism och innovativitet, för att 

sammanställa begreppet teknologisk beredskap. Eftersom att obekvämlighet och osäkerhet 

anses negativa fick vi först skapa nya begrepp för dessa genom omvänd kodning så att de 

befann sig enligt samma skala som optimism och innovativitet. Som man kan se i Tabell 6 

ovan blev Cronbach´s Alfa, α2, för totala begreppet teknologisk beredskap 0,392 vilket 

anses alldeles för lågt för att kunna användas. Vi testade även Cronbach´s Alfa för 

optimism och innovativitet för att se ifall dessa två kunde adderas för att bilda ett begrepp 

som kunde kallas teknologisk beredskap. Vi fick ett värde på 0,566 vilket är i underkant för 

vad som accepteras. Vi har för avsikt att använda oss av så tillförlitlig information som 

möjligt i denna studie och således har vi valt att utesluta obekvämlighet och osäkerhet från 

detta arbete. I studien av Liljander et al. (2008) utelämnades dessa två faktorer av samma 

anledning vilket vi anser ger ytterligare stöd till vårt val att inte inkludera dessa i vår 

analys. Vi vill även hålla reliabiliteten och begreppsvaliditeten på relativt höga nivåer och 

vi anser att dessa skulle kunna ifrågasättas ifall vi inkluderade faktorerna. Vi har heller inte 

adderat optimism och innovativitet utan vi kommer analysera dem var för sig. Detta 

orsakade ett problem då den ursprungliga undersökningsmodellen består av en hypotes, H5, 

som behandlar den teknologiska beredskapens påverkan på den upplevda risken. Eftersom 

att denna hypotes nu endast består av optimism och innovativitet efter beslutet att inte 

inkludera obekvämlighet och osäkerhet, så har vi valt att dela upp denna hypotes vid 

resultatredovisningen i hypotes 

 H5a: Studenters optimism har en negativ påverkan på deras upplevda risk med 

internetbaserade banktjänster, respektive 

H5b: Studenters innovativitet har en negativ påverkan på deras upplevda risk med 

internetbaserade banktjänster.  

Förutom Cronbach´s Alfa för teknologisk beredskap befann sig alla värden över gränsen 

som vi satt till 0,6. Upplevd risk som sammantaget begrepp resulterade i ett Cronbach´s 

alfa, α2, på 0,774 vilket anses reliabelt.  

5.2.2 Multikollinearitet 

I denna studie utgör både upplevd risk och upplevd användbarhet beroende variabler då vår 

undersökningsmodell analyseras i två delar. Detta innebär att alla faktorer kommer 

analyseras som oberoende variabler vilket leder till att det finns ett behov av att undersöka 

ifall några av faktorerna korrelerar med varandra i en utsträckning som kan anses påverka 

resultatet. I appendix 3 ses korrelationsmatrisen mellan de olika faktorerna. Korrelationen 
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mellan variablerna ska inte överstiga 0,8 och vi fann heller inte värden som var i närheten 

av detta. Vi kan anta att variablerna är tillräckligt oberoende av varandra för att kunna 

användas i våra regressioner.  

5.3 Delmodell 1: Upplevd risk 
Vår undersökningsmodell har, som vi tidigare nämnt, delats upp i två delar för att vi 

enklare ska kunna bearbeta och redovisa det data som samlats in. Den första delen har 

fokus på den upplevda risken, vilket även större delen av denna studie har. Vi har testat 

denna del av modellen med linjär regression genom att förklara upplevd risk som en 

funktion av de andra faktorerna i modellen. Syftet med detta är att vi vill se vilka effekter 

variationer i tillit, optimism, innovativitet och upplevd användarvänlighet har på variationer 

i den upplevda risken. Detta för att vi vill testa de formulerade hypoteserna som är sådana 

att de antingen anses ha en positiv eller negativ påverkan på den upplevda risken. Upplevd 

risk betecknas i ekvationen nedan som UpR. Tillit, optimism, innovativitet och upplevd 

användarvänlighet utgör de förklarande variablerna i modellen. 

UpR= β0+β1Tillit+β2Optimism+β3Innovativitet+β4Upplevd användarvänlighet+ε   (3) 

I Tabell 7 nedan kan det ses att vi fann en förklaringsgrad på 29,7 % för denna regression. 

Detta betyder att 29,7 % av variationer i den upplevda risken förklaras av variationer i tillit, 

optimism, innovativitet och upplevd användarvänlighet.  

Tabell 7-Regression 1 

Beroende: Upplevd risk β p-värde Förväntat tecken 

Konstant (β0) 4,613 0,000  

Tillit -0,309* 0,001 - 

Optimism 0,077 0,341 - 

Innovativ -0,137* 0,022 - 

Upplevd användarvänlighet -0,284* 0,003 - 

 

R
2 

justerad= 0,297 

 

F= 11,672* (0,000) 

* Signifikant på nivån 5 % 

Vi kan konstatera baserat på F-värdet på 11,672 att det föreligger en statistiskt signifikant 

relation mellan de oberoende variablerna och den upplevda risken, men vi vill mer specifikt 

se hur variablerna påverkar den upplevda risken för att testa våra hypoteser. Ifall det 

föreligger ett positivt eller negativt samband kan vi utläsa från tabellen ovan. β -värdet visar 

hur en förändring i den oberoende variabeln påverkar den beroende, som i detta fall är den 

upplevda risken. Vi kan exempelvis se att en ökning av tillit leder till en minskning i den 

upplevda risken, allt annat lika. Om studenters tillit till bankers internettjänster ökar så 

minskar deras upplevda risk. Vi kan även konstatera att denna relation är signifikant givet 

vår nivå på 0,05 vilket innebär att vi är 95 % säkra på att tilliten påverkar den upplevda 

risken. 
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Utifrån detta kan vi acceptera H2 att studenters tillit till internetbaserade banktjänster har 

en positiv påverkan på deras upplevda risk med dessa.  

Optimism kan inte säkerställas påverka den upplevda risken i denna studie på grund av att 

relationen inte påträffades signifikant i regressionen. P-värdet vi fann var så pass högt att vi 

även anser att vi kan utesluta att det kan finnas en tendens till att optimism påverkar den 

upplevda risken.    

Vi finner således inget stöd för H5a, det vill säga att studenters optimism har en negativ 

påverkan på deras upplevda risk med internetbaserade banktjänster.  

En liknande relation som mellan tillit och upplevd risk påträffades mellan den upplevda 

risken och innovativitet. Enligt modellen leder högre innovativitet till lägre riskupplevelse 

vilket även det kan ses genom det negativa betavärdet i Tabell 7. Precis som för tillit så kan 

detta samband statistiskt säkerställas vilket innebär att vi kan konstatera att innovativitet har 

en effekt på den upplevda risken.  

Detta bekräftar således H5b, att studenters innovativitet har en negativ påverkan på deras 

upplevda risk med internetbaserade banktjänster.  

Upplevd användarvänlighet påträffades ha ett starkt signifikant samband med den upplevda 

risken och ett negativt betavärde i förhållande till den, vilket innebär att relationen dem 

emellan är sådan att högre upplevd användarvänlighet leder till lägre upplevd risk.  

Detta innebär att vi bekräftar H4, det vill säga att studenters upplevda användarvänlighet 

har en negativ påverkan på deras upplevda risk med internetbaserade banktjänster. 

Utifrån ovanstående kan vi konstatera att våra respondenters riskupplevelser med 

internetbaserade banktjänster tenderar att påverkas av deras tillit till tjänsterna, deras 

innovativitet och hur användarvänliga de upplever att tjänsterna är. Eftersom att vi 

definierar internetbaserade banktjänster som både de som finns för dator och smart-phone 

kan vårt resultat diskuteras utifrån olika synvinklar. Bankappar för smart-phone har inte 

funnits lika länge, vilket betyder att individers erfarenheter av dessa inte är lika stora som 

för banktjänster via dator. Det är även så att bankapparna inte hunnit utvecklats i samma 

utsträckning och anpassats lika väl till kundernas behov. Däremot har det konstaterats att 

säkerheten förbättrats på samtliga bankers appar och de har även blivit mer 

användarvänliga under den korta tid de funnits (Mörner, 2012). Trots detta tror vi att våra 

respondenters upplevelser med dessa två olika typer av banktjänster skiljer sig åt mellan 

varandra vilket leder till att vi delvis kommer diskutera våra resultat med hänsyn taget till 

detta. 

Relationen vi fann mellan tilliten och den upplevda risken får stöd av resultat som Cheng & 

Chen (2008, s.831), Kesharwani & Bisht (2012, s.316) och Kim et al. (2008, s.547) fann. 

Att tillit till internetbaserade banktjänster är en viktig faktor kan framstå som självklart 

eftersom att det är pengar inblandade och detta är ett orosmoment för många. Vi själva 

anser att om man har förtroende för en person, eller kanske främst en tjänst, så minskar 

oron, detta eftersom att man förlitar sig på att det är så pass hög säkerhet att inget kan gå fel 

eller att hjälp finns att få om ett fel uppstår. Grabner-Kräuter & Faullant (2008, s. 484) fann 

att tilliten till internetbaserade banktjänster baseras på hur säkra de upplevs eftersom att den 
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personliga kontakten till en bankman saknas. Eftersom att det är allmänt känt att problem 

kan uppstå på internet är det viktigt att bankerna skapar stabila relationer till sina kunder, i 

detta fall studenter, för att på så sätt oron ska minska och tilliten öka.  

Vi finner inget empiriskt stöd för att studenters optimism påverkar riskupplevelsen med 

bankers internettjänster. Däremot kan vi konstatera att deras innovativitet gör det. Detta 

motsäger de resultat som bland andra Liljander et al. (2008) fann. I deras studie undersökte 

de endast optimism och innovativitet av samma skäl som vi, nämligen att de andra två 

begreppen inom den teknologiska beredskapen inte ansågs reliabla. Av optimism och 

innovativitet fann de endast signifikant stöd för optimism, vilket gör vårt resultat ännu 

intressantare att diskutera. Att de som anses mer innovativa upplever lägre risk är däremot i 

linje med de resultat som Walczuch et al. (2007) fann. De argumenterade att innovativa 

personer, det vill säga de som anses kunniga gällande teknik, har en tendens att uppleva 

lägre och acceptera högre risk än andra. Utifrån detta kan man spekulera om detta delvis 

kan bero på att dessa innovativa personer har mer kunskap gällande vilka problem som kan 

uppstå och anser sig själva lättare kunna undvika dessa. Det kan även vara så att de helt 

enkelt litar mer till att teknologin fungerar och därmed har en lägre riskupplevelse. Detta 

bevisar att bankerna borde lägga mer fokus på de med mindre kunskap gällande 

högteknologi. Kundsegmentet studenter, som denna studie undersöker, kan generellt sett 

anses relativt innovativa eftersom att de tidigt börjar använda sig av nya högteknologiska 

tjänster (Tan & Teo, 2000, s.21). Däremot skiljer sig personligheterna inom detta 

kundsegment åt vilket är något som bankerna måste ta i beaktning vid arbete med deras 

internetbaserade tjänster (Walker & Johnson, 2006, s.125;132). Som vi nämnde har 

internetbanker funnits länge, men det nyare fenomenet bankappar har inte implementerats i 

lika stor utsträckning. Av erfarenheter vet vi att många anser att det känns säkrare att utföra 

transaktioner via datorn än via sin smart-phone och även om detta kan anses vara en 

säkerhetsfråga anser vi att denna känsla även kan skilja sig åt beroende på vilken 

teknikkunskap man anser sig själv besitta.  

Precis som Featherman & Pavlou (2003) fann så upplevs internetbaserade banktjänster som 

mindre riskfyllda ju mer användarvänliga de anses vara. Eftersom att användarvänligheten 

bland annat innefattar hur enkla tjänsterna är att använda belyser detta det faktum att det är 

viktigt att bankerna utformar tjänsterna för att passa kunderna på bästa sätt. Detta kan 

delvis analyseras i samband med det resultat vi fann gällande studenternas innovativitet 

eftersom att de som anses innovativa många gånger finner tjänsterna enklare att använda till 

följd av deras kunskaper inom teknologi. Detta belyser än en gång det faktum att mer fokus 

borde läggas på de som är mindre tekniska och därmed kanske inte litar lika mycket på att 

tjänsterna fungerar som de borde. Det bankerna borde tänka på är att följa med i 

utvecklingen för att ständigt uppdatera sina tjänster och hålla dem så användarvänliga som 

möjligt. 

Utifrån vår undersökningsmodell kopplade vi samman våra hypoteser för att testa UpR= 

H2, H5a, H5b, H4. Efter genomförandet av regressionen kan vi konstatera att UpR= H2, 

H5b, H4, men vi kan däremot inte bekräfta H5a, att den påverkan optimism har inte beror 

på slumpen.  

De olika upplevda riskerna som undersöks i denna studie har konstaterats oroa studenterna i 

olika utsträckning. Vi har exempelvis fastställt att den upplevda sociala risken är betydligt 
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lägre bland våra respondenter än den finansiella. Eftersom att ett av våra delsyften med 

denna studie är att bidra med information till banker gällande vad som kan förbättras med 

deras internetbaserade tjänster behöver vi klargöra vad de ska lägga störst fokus på. För 

respondenterna i denna studie upplevs den finansiella risken som högst och därefter 

säkerhetsrisken, prestationsrisken, tidsrisken och sist den sociala risken. Till följd av detta 

vill vi undersöka om variationer i de olika riskerna förklaras mer eller mindre av tillit, 

optimism, innovativitet och upplevd användarvänlighet för att vi tydligare ska kunna dra 

slutsatser av vårt funna resultat. De fem olika risktyperna har även de skattats som en 

funktion av de oberoende variablerna tillit, optimism, innovativitet och upplevd 

användarvänlighet. 

UpRi= β0+β1Tillit+β2Optimism+β3Innovativitet+β4Upplevd användarvänlighet+ε  (4) 

Där i= Finansiell risk, Social risk, Prestationsrisk, Säkerhetsrisk respektive Tidsrisk. 

För fullständig redovisning i tabellform av resultatet från regressionerna för de olika 

riskerna, se appendix 4. 

Tabell 8- Regression för de olika riskerna 

 Finansiell 

risk 

Social 

risk 

Prestationsrisk Säkerhetsrisk Tidsrisk 

Tillit -0,453* 

(0,003) 

-0,193** 

(0,094) 

-0,495*  

(0,000) 

-0,506*  

(0,000) 

0,046 

(0,657) 

Optimism 0,180 

(0,178) 

0,083 

(0,427) 

0,149 

(0,162) 

-0,013 

(0,914) 

-0,002 

(0,980) 

Innovativitet -0,228* 

(0,023) 

-0,034 

(0,656) 

-0,167* 

(0,035) 

-0,190* 

(0,039) 

-0,111 

(0,106) 

Upplevd 

användarvänlighet 

-0,336* 

(0,028) 

-0,213**  

(0,068) 

-0,059* 

(0,024) 

-0,130 

(0,346) 

-0,593* 

(0,000) 

 

R
2
 Justerad 

 

0,189 

 

0,055 

 

0,172 

 

0,213 

 

0,282 

F 7,274* 

(0,000) 

2,573* 

(0,042) 

6,566*  

(0,000) 

8,430*  

(0,000) 

11,306* 

(0,000) 

* Signifikant på nivån 5 % 

** Signifikant på nivån 10 % 

 

I Tabell 8 ovan redovisas förklaringsgraden för varje regression och även varje variabels 

betavärden i relation till de olika riskerna. Inom parenteserna visas p-värdet för variablerna. 

Vi kan se att alla regressioner är signifikanta vilket innebär att de oberoende variablerna 

tillsammans förklarar variationer av de olika riskerna i olika utsträckning. Alla regressioner 

är starkt signifikanta utom den där den sociala risken utgör beroende variabel. Denna 

regression har även en avsevärt mycket lägre förklaringsgrad än de andra och endast två av 

de fyra variablerna inom modellen är signifikanta givet vår maximala nivå på 0,10. 5,5 % 

av variationerna i den upplevda sociala risken kan säkerställas förklaras av variationer i 

tilliten och den upplevda användarvänligheten. Anmärkningsvärt är att endast den upplevda 

användarvänligheten påträffades signifikant i regressionen med tidsrisken som beroende 
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variabel. Detta innebär att förklaringsgraden på 28,2 % endast kan säkerställas bero av 

variationer i den upplevda användarvänligheten. Däremot ligger p-värdet för innovativitet 

just utanför signifikansnivån på 0,10 vilket innebär att vi trots allt kan anta att det kan 

finnas en tendens till att studenters innovativitet påverkar deras upplevda tidsrisk.  

 

Vi kan konstatera att optimism inte påträffades vara statistiskt signifikant inom någon av 

regressionerna och heller inte i regressionen med den totala upplevda risken som beroende 

variabel. Detta finner vi intressant eftersom att optimism är nära besläktat med innovativitet 

som är signifikant i tre, nästan fyra, av regressionerna och även i den med totala upplevda 

risken som beroende variabel. Både optimism och innovativitet ingår i teknologisk 

beredskap och anses drivande vilket innebär att de i stor utsträckning kan anses mäta 

samma sak. Även enkätfrågorna som ställdes gällande de två begreppen påminner om 

varandra, men trots detta blir skillnaden mellan dessa i regressionerna stor.  

 

Modellernas förklaringsgrader befinner sig mellan 5,5 % och 28,2 % vilket är en stor 

spridning. Där tidsrisken är beroende variabel är förklaringsgraden som högst, men däremot 

är endast den upplevda användarvänligheten signifikant. Regressionerna för den finansiella 

risken, prestationsrisken och säkerhetsrisken har förklaringsgrader som överensstämmer väl 

med varandra och de oberoende variablerna förklarar variationer i dessa på liknande sätt.  

 

Utifrån dessa resultat i samband med det vi redovisade i tabell 5 gällande vilka risker som 

upplevs som högst kan vissa rekommendationer ges. Givet de funna sambanden kan vi än 

en gång konstatera att tilliten verkar vara en viktig faktor i samband med studenternas 

riskupplevelse. Detta innebär att något måste förändras för att tilliten ska öka. Även 

studenternas upplevda användarvänlighet har en stor inverkan på deras riskupplevelser och 

detta i samband med att innovativiteten har stor inverkan tydliggör det vi tidigare nämnde 

gällande att fokus borde läggas på de som anses mindre kunniga gällande teknologi. Av de 

olika riskerna är det av störst vikt att den finansiella risken, säkerhetsrisken och 

prestationsrisken minskas eftersom att dessa verkar ha störst betydelse för denna studies 

respondenter. Oron för att transaktionsfel ska uppstå och att inte kunna få ersättning om 

detta inträffar faller inom ramen för finansiell risk vilket värderas högst av respondenterna. 

Genom att tydliggöra för kunderna att de är garanterade hjälp i någon form om detta 

inträffar skulle denna upplevelse kunna minska. Viktigt är även att få kunderna att förstå att 

det inte krävs stor ansträngning av dem ifall fel uppstår och att bankpersonalen är där för att 

hjälpa dem. Vi tror att många är rädda för att bli misstrodda och att skulden ska läggas på 

dem och även här är det av stor betydelse att det tydliggörs att bankpersonalen arbetar för 

kundernas bästa och inte tjänar något på att misstro dem.  

Oron över säkerheten går delvis hand i hand med den upplevda finansiella risken. Som vi 

belyste tidigt i detta arbete har det skett en ökning av bedrägerier på bankers internettjänster 

så respondenternas rädsla är befogad. Givet detta måste fokus läggas på att arbeta fram 

säkrare system i form av brandväggar och tryggare inloggningssystem. Utöver detta 

behöver kunderna informeras om det arbete som läggs ned eftersom att denna typ av 

kommunikation har visats minska kundernas oro och även bidra till ökat förtroende 

(Mukherjee & Nath, 2003, s. 11). Bankerna måste även regelbundet arbeta med att se till att 

deras internetbaserade tjänster fungerar felfritt eftersom att oron över att det kan föreligga 
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funktionella fel påverkar våra respondenter i och med att det faller inom ramen för 

prestationsrisk.  

För respondenterna i denna studie är tidsrisken och den sociala risken minst relevanta. För 

att ändå minska tidsrisken kan tjänsterna utvecklas så det går snabbare för icke-användare 

att lära sig använda dessa. Dessutom innefattar den upplevda tidsrisken oron över att fel 

kan uppstå som kommer kräva massa tid av kunden för att korrigera. Denna oro kan 

minskas genom att utveckla bättre system som resulterar i att kunderna, i detta fall 

studenterna, inte behöver besöka ett fysiskt kontor eller sitta i långa telefonköer för att 

korrigera fel som kan uppstå. I enlighet med resultat som Lee (2009) fann så är den sociala 

risken minst betydelsefull för studenterna. Detta tror vi beror på att större delen av 

befolkningen idag använder sig av bankers internettjänster och har en positiv inställning till 

dessa. Den sociala risken är inget som bankerna i större utsträckning behöver oroa sig för 

och vi anser heller inte att detta är något som de själva kan arbeta för att minska. Den 

sociala risken faller mer inom samhällets normer och utvecklas med tiden. 

5.4 Delmodell 2: Upplevd användbarhet 
I den andra delen av vår undersökningsmodell utgör den upplevda användbarheten 

beroende variabel. Vi har utifrån hypoteserna skattat en regressionsmodell som ska förklara 

variationer i den upplevda användbarheten genom variationer i den upplevda 

användarvänligheten och den upplevda risken. Upplevd användbarhet benämns i 

regressionen nedan som UpA och regressionen som helhet ställs upp enligt: 

    UpA = β0+β1Upplevd användarvänlighet+ β2Upplevd risk+ ε                                  (5) 

I Tabell 9 nedan redovisas de resultat vi fick. Vi fann en förklaringsgrad på 24,7 % för hela 

modellen vilket innebär att 24,7 % av variationen i den upplevda användbarheten förklaras 

av variationer i upplevd användarvänlighet och upplevd risk. Modellen som helhet har ett 

F-värde på 21,004 som även är signifikant vilket innebär att vi kan konstatera att den 

fungerar för att förklara variationer i den upplevda användbarheten. 

Tabell 9- Regression 2 

Beroende: Upplevd användbarhet β p-värde Förväntat tecken 

Konstant (β0) 3,283 0,000  

Upplevd användarvänlighet 0,393* 0,000 + 

Upplevd risk -0,117 0,140 - 

 

R
2 

justerad= 0,247 

 

F= 21,004* (0,000) 

      * Signifikant på nivån 5 % 

Givet betavärdet i Tabell 9 ovan kan vi se att studenternas upplevda användarvänlighet har 

en positiv påverkan på deras upplevda användbarhet med internetbaserade banktjänster. 

Detta innebär att ju användarvänligare tjänsterna upplevs, desto mer användbara ses det. 

Denna relation påträffades starkt signifikant. 
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Detta leder oss till slutsatsen att vi kan acceptera H3, det vill säga att studenters upplevda 

användarvänlighet med internetbaserade banktjänster har en positiv påverkan på deras 

upplevda användbarhet med dessa.  

Högre upplevd risk leder till att tjänsterna upplevs mindre användbara vilket kan ses genom 

det negativa betavärdet i tabellen ovan. Denna påverkan kan däremot inte statistiskt 

säkerställas eftersom att p-värdet för den upplevda risken faller utanför nivån på 0,10.  

Utifrån detta kan vi acceptera H1 att studenters upplevda risk har en negativ påverkan på 

deras upplevda användbarhet med internetbaserade banktjänster. 

Endast den upplevda användarvänligheten var statistiskt signifikant i regressionen. 

Studenternas riskupplevelse hade ingen statistiskt säkerställd effekt på den upplevda 

användbarheten. Trots att vi satt vår maximala signifikansnivå till 0,10 så kan p-värdet på 

0,14 för den upplevda risken diskuteras. Givet betavärdet och den formulerade hypotesen 

har den upplevda risken förväntat tecken och vi skulle vilja påstå att signifikansen kan 

anses svag men inte obetydlig. Eftersom att urvalet i denna studie är relativt litet, 149 

respondenter, kunde p-värdet ha blivit signifikant om urvalet varit större, allt annat lika. 

Detta leder till att vi anser att det finns en tendens till att den upplevda risken påverkar den 

upplevda användbarheten även fast det inte regelrätt statistiskt kan konstateras i denna 

studie.  

Sambandet som påträffades mellan den upplevda användbarheten och den upplevda 

användarvänligheten framstår som naturligt eftersom att de i grunden ingår i samma modell 

och antas ha en stark relation. Detta samband har även bekräftats i nutida studier av 

Kesharwani & Bisht (2012, s.315) och Giovanis et al. (2012, s.40). Genom att utveckla de 

internetbaserade banktjänsterna så att de blir enklare att använda och bättre anpassade för 

kunderna kan känslan av att dessa är användbara öka. Detta framstår dock som en 

grundläggande förutsättning då bankerna måste sträva efter att ha tjänster som är så 

användbara som möjligt för att kunderna ska vara intresserade av att använda dessa. 

Eftersom att lojaliteten för bankerna minskat och främst studenterna ses som ett illojalt 

kundsegment är detta även en fråga om konkurrens. Bankerna erbjuder idag liknande 

tjänster och kan sticka ut och attrahera studenterna genom att skapa ryktet att de inte bara 

har de säkraste, utan även de mest kundanpassade, tjänsterna. Exempelvis krävs det många 

gånger att omvägar måste tas för att göra överföringar via bankers appar. Detta då konton 

som pengar ska överföras till först måste läggas till via internetbank på dator innan 

överföring kan ske via smart-phone. Detta innebär att många undviker att använda 

bankappar för snabba överföringar eftersom att det är mer tidsbesparande att genomföra 

dessa direkt via datorn. Även fast detta mest troligt är en fråga om säkerhet från bankernas 

sida så är det något som skulle bidra till att studenterna upplever, främst bankapparna, som 

mer användarvänliga.  

Studenters upplevda risk tenderar att ha en svag påverkan på deras upplevda användbarhet 

med internetbaserade banktjänster sett till p-värdet vi fann. Detta samband har i stor 

utsträckning inte tidigare vilket innebär att vi inte har mycket att stödja vårt funna resultat 

på. Kim et al. (2008) konstaterade att studenter använder bankers tjänster i mindre 

utsträckning om deras riskupplevelser med dessa är höga. Även Yang et al. (2007) fann att 

studenters upplevda risk påverkade deras användning av tjänsterna negativt, vilket innebär 
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att de således använder tjänsterna mindre om riskupplevelsen är hög. Dessa resultat tror vi 

till stor del beror på att tjänsterna inte upplevs lika användbara om de inneboende riskerna 

anses höga eftersom att riskerna i slutet överväger fördelarna vilket även bevisades i en 

studie av Lee (2009, s.139). I likhet med relationen mellan den upplevda risken och tilliten 

anser vi att detta samband framstår som självklart. Att något måste förändras för att minska 

studenternas riskupplevelser har vi konstaterat tidigare, men det är praktiskt taget omöjligt 

för bankerna att skapa tjänster som är helt riskfria och som uppskattas av alla. Genom att 

bland annat lägga ner arbete för att säkerheten ska öka och riskerna för att fel ska uppstå 

ska minska skulle riskupplevelsen kunna reduceras vilket vi redogjorde för tidigare. Här är 

även kommunikationen viktig eftersom att bankerna inte tjänar något på att utveckla sina 

tjänster utan att informera sina kunder om vad som förbättrats.  

5.5 Undersökningsmodellen som helhet  

Utifrån de genomförda regressionerna kan vi konstatera att vår utformade 

undersökningsmodell förklarar variationer i studenters upplevda risk och upplevda 

användbarhet med internetbaserade banktjänster. Tilliten visade sig ha en stark negativ 

effekt på den upplevda risken vilket överensstämmer med tidigare studier och vår 

formulerade hypotes H1. Även den upplevda användarvänligheten påvisade en signifikant 

påverkan på studenternas upplevda risk i den aspekten att högre upplevd användarvänlighet 

resulterar i lägre riskupplevelse. Eftersom att vi valde att utesluta obekvämlighet och 

osäkerhet från studien finns endast optimism och innovativitet kvar inom teknologisk 

beredskap och av dessa fann vi endast signifikant stöd för innovativitetens negativa 

påverkan på den upplevda risken. Gällande den upplevda användbarheten kan vi endast 

konstatera att den påverkas av studenternas upplevda användarvänlighet och inte deras 

upplevda risk. Vi kan dock spekulera kring att den upplevda risken trots allt har en 

påverkan eftersom att p-värdet inte föll långt utanför signifikansnivån på 0,10.  
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Figur 8- Undersökningsmodell 

 

Sammanfattningsvis får vi empiriskt stöd för H2, H5b, H4 och H3 och kan acceptera dessa. 

Detta innebär att högre tillit, högre innovativitet hos studenterna och högre upplevd 

användarvänlighet resulterar i en högre upplevd risk. Det kan även bekräftas att högre 

upplevd användarvänlighet leder till högre upplevd användbarhet. Vi finner dock inget stöd 

för H5a och H1 eftersom att dessa inte påträffades signifikanta. Detta innebär att vi inte kan 

statistiskt kan säkerställa den påverkan optimism har på upplevd risk och heller inte den 

inverkan upplevd risk har på upplevd användbarhet. Vi har utöver ovanstående konstaterat 

att studenterna upplever den finansiella risken, säkerhetsrisken och prestationsrisken som 

högst, medan tidsrisken och den sociala risken tenderar att ha lägre betydelse.  
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6. Slutsatser 
I detta kapitel besvarar vi vår problemformulering och diskuterar huruvida syftet med 

denna studie uppnåtts. Vi sammanfattar även studiens teoretiska och praktiska bidrag samt 

ger förslag till vidare forskning inom ämnet. 

6.1 Studenters upplevelser 
Problemformuleringen som denna studie avsåg besvara var: 

Vilka faktorer påverkar studenternas upplevda risk med internetbaserade banktjänster? 

För att besvara vad som påverkar studenternas riskupplevelser utvecklade vi en modell efter 

en grundlig genomgång av teorier inom området. Denna modell testades för att se vilka av 

de funna faktorerna som kunde konstateras påverka studenternas upplevda risk och på 

vilket sätt de påverkar. Eftersom att en av faktorerna, den upplevda användbarheten, inte 

anses påverka den upplevda risken utan påverkas av den utvecklades vår 

undersökningsmodell med två beroende variabler istället för en. Vi konstaterade att 

studenternas upplevda risk påverkas av deras tillit till de internetbaserade banktjänsterna, 

hur användarvänliga de anser att tjänsterna är och hur innovativa studenterna anses. Detta 

ger stöd åt resultat som påträffades i studier av Kesharwani & Bisht (2012), Walczuch et al. 

(2007) och Featherman & Pavlou (2003). I denna studie kunde vi inte finna empiriskt stöd 

till att studenters optimism påverkar deras upplevda risk vilket motsäger de resultat som 

Liljander et al. (2008) fann. Vi fastställde att vår modell till stor del beskriver vad som 

påverkar studenternas upplevda risk och även att deras riskupplevelser påverkar hur 

användbara de finner bankers internettjänster. Den upplevda användbarheten påverkas även 

av hur användarvänliga tjänsterna upplevs. Dessas resultat som vi fann gällande vilka 

faktorer som påverkar studenternas upplevda användbarhet är i enlighet med resultat som 

Giovanis et al. (2012) och Yang et al. (2007) fann.  Med detta anser vi att 

problemformuleringen är besvarad och även delsyftet gällande vilka faktorer som påverkar 

studenternas upplevda användbarhet med internetbaserade banktjänster.  

Vi konstaterade att studenter vid Umeå universitet upplever relativt låg risk med 

internetbaserade banktjänster. Vi fann däremot att upplevelsen skiljer sig åt mellan 

studenterna, givet höga standardavvikelser, vilket antyder att delar av populationen 

upplever högre risk än andra. Det totala begreppet upplevd risk består av fem risktyper och 

vi testade dessa var för sig för att se vilka risker som upplevs som högst av våra 

respondenter. Även för dessa kunde vi se höga standardavvikelser vilket än en gång 

indikerar att riskupplevelserna skiljer sig åt bland studenterna. Resultatet visade att den 

finansiella risken upplevs som högst och därefter säkerhetsrisken och prestationsrisken. 

Detta innebär att studenterna främst oroar sig över att förlora pengar på grund av 

bedrägerier som kan uppstå, till följd av för dålig säkerhet för bankernas internettjänster 

eller på grund av funktionella fel med tjänsterna. Dessa resultat liknar de som Lee (2009) 

och Littler & Melanthiou (2006) fann, och i enlighet med dem påträffades den upplevda 

sociala risken ha lägst betydelse i denna studie. Utifrån detta anser vi att vi har besvarat 

delsyftet, nämligen vad studenternas upplevda risk består av. 
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6.2 Teoretisk och praktiskt bidrag 
Med denna studie anser vi att den kunskapslucka vi fann gällande studenters upplevda risk 

med internetbaserade banktjänster har minskat. Genom resultatet av denna studie ökar 

kunskapen gällande vilka risktyper studenter upplever som högst samt vilka faktorer som 

påverkar deras upplevda risk. Resultatet av denna studie gör det möjligt att utveckla och 

revidera de teorier som använts, däribland de gällande upplevd risk och teknologisk 

beredskap. Exempelvis anser vi att de två begreppen inom teknologisk beredskap, 

obekvämlighet och osäkerhet, som i denna studie inte påträffades reliabla visar att de 

kanske inte borde ingå i teorin för nutida forskning. Tidigare studier har inte undersökt den 

upplevda risken i samband med tillit, upplevd användarvänlighet, upplevd användbarhet 

och teknologisk beredskap vilket gör att denna studie framstår som nyskapande.  

I denna studie har vi konstaterat att studenter upplever risk med internetbaserade 

banktjänster, om än i olika utsträckning. Resultaten vi fann visar även vilka risker studenter 

upplever som högst vilket vi anser bidrar till att bankers kunskap gällande studenters 

riskupplevelse ökar. Genom de rekommendationer vi lämnat genomgående i analysen i 

denna studie kan bankerna bättre utforma erbjudanden för studenterna och även förbättra 

det som oroar detta kundsegment för att skapa stabila kundrelationer. Vi anser bland annat 

att säkerheten för bankernas inloggningssystem behöver förbättras samtidigt som det finns 

ett behov av kommunikation med kunderna där de informeras om det arbete som sker för 

att förbättra säkerheten. Dessutom rekommenderar vi att banker tydliggör vilka regler som 

gäller om fel uppstår samt att de borde kommunicera i vilken utsträckning konsumenterna 

är garanterade ersättning vid exempelvis bedrägerier. I enlighet med rekommendationer 

som Lee (2009, s.139) gav anser vi att bankers fokus borde ligga på dessa riskreducerande 

strategier snarare än att generera fördelar för kunderna. Eftersom att internettjänster i form 

av bankappar fortfarande är relativt nya anser vi att mer energi borde läggas på att utveckla 

dessa än tjänsterna för dator.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
Denna studie undersökte studenters riskupplevelser med internetbaserade banktjänster. Vi 

anser att det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie på en annan population 

eftersom att studenter kan ha en annan upplevelse än exempelvis den äldre delen av 

befolkningen.     

Vi definierade internetbaserade banktjänster som de som finns för både dator och smart-

phone, men det skulle vara intressant att skilja dessa åt för att undersöka om någon skillnad 

i exempelvis riskupplevelse kan påvisas.  

Till följd av de resultat vi fann skulle denna modell kunna testas på nytt för att se om 

samma resultat skulle kunna genereras på studenter vid andra svenska universitet. Detta 

skulle även bidra till att se om begreppen inom teknologisk beredskap fortfarande kan anses 

användbara eller teorin gällande dessa borde revideras.  
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7. Sanningskriterier  
I detta kapitel avser vi ge läsaren en inblick i studiens sanningskriterier i form av validitet, 

reliabilitet och replikation. Vi redogör således för hur väl vi uppfyllt de kriterier som krävs 

för att en studie ska vara trovärdig.  

7.1 Validitet 
En studies validitet behandlar huruvida man mäter det man avser att mäta. Detta är av vikt 

då det visar om studiens resultat kan anses vara trovärdigt. Hur hög validitet en studie har 

bedöms utefter de slutsatser som dragits eftersom det finns en risk att kausala samband har 

analyserats på ett felaktigt sätt eller att felaktiga mått har använts. En studies validitet kan 

delas in fyra olika slag, nämligen begrepps-, intern-, extern- och ekologisk validitet. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 48; Saunders et al., 2007, s. 150) 

7.1.1 Begreppsvaliditet 

Eftersom denna studie innefattar många definitioner av begrepp som används även utanför 

företagsekonomisk forskning så är detta validitetsmått av stor vikt. Begreppsvaliditet 

handlar om hur väl begreppen verkligen mäter det som ska mätas. Detta mått används ofta 

vid mätningar av attityder och liknande fenomen. (Bryman & Bell, 2005, s. 48; Saunders et 

al., 2007, s. 367)  

 

Begreppsvaliditeten för denna studie var till en början ett problem. Eftersom upplevd risk 

och de övriga begreppen som används i denna studie även förekommer utanför 

forskningssammanhang så var det viktigt att utforma enkätfrågorna för att på bästa sätt 

mäta begreppen. De forskningsartiklar och tidigare studier vi hade läst använde sig av 

specifika frågor för att mäta begreppen som vi var intresserade av att undersöka och vi 

beslutade oss därför för att använda oss av de redan befintliga frågorna. Att använda sig av 

frågor ur tidigare studier innebär att frågorna redan är beprövade, detta är något som vi 

anser visar på en god begreppsvaliditet. (Bryman& Bell, 2005, s. 192) Eftersom två av 

begreppen inom teknologisk beredskap, obekvämlighet och osäkerhet, inte uppnådde det 

önskvärda värdet på Cronbach’s Alfa så skulle man kunna ifrågasätta begreppsvaliditeten 

på denna studie. Vi valde dock att inte använda oss av dessa just för att alfavärdet var för 

lågt. Resterande begrepp uppnådde det önskvärda värdet vilket vi tycker visar på en god 

begreppsvaliditet. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att denna studie har en hög begreppsvaliditet vilket kan ses i 

de höga alfavärden vi fick efter analys med Cronbach´s Alfa som baserades på en tydligt 

utformad enkät. 

7.1.2 Intern validitet 

Intern validitet är starkt kopplat till enkäten som används i studien och hur frågorna är 

upplagda och om pilottester är utförda. Det är viktigt att frågorna som ställs i enkäten är 

konstruerade på så sätt så att de förstås på samma sätt av respondenten och forskaren och 

detta kan åstadkommas genom att pilottesta enkäten. (Saunders et al., 2007, s. 364)  

 

Enkätfrågorna i denna studie är beprövade och har använts i tidigare studier. Eftersom att 

originalfrågorna var formulerade på engelska valde vi att översätta dem, dock inte 



62 
 

ordagrant. I och med att vi översatte frågorna valde vi att genomföra en pilotstudie för att 

kontrollera att frågorna uppfattades på ett korrekt sätt av respondenterna och att upplägget 

var lätt att följa. Valet att använda befintliga frågor kom av att vi ville uppnå en hög intern 

validitet, vilket vi anser att vi gjort då tidigare studier visar på att frågorna faktiskt mäter 

det de är avsedda att mäta.  

7.1.3 Extern validitet 

Extern validitet är relaterat till hur studien är designad och hur väl den skulle kunna 

replikeras inom en annan organisation, vilket i detta fall innebär ett annat universitet. Detta 

mått av validitet är speciellt viktigt i samband med urval och population och om en studie 

ska kunna replikeras måste varje steg gällande population och urval redovisas ingående så 

att efterkommande forskare ska kunna genomföra ett liknande urval. Extern validitet ses 

ofta som en orsak till varför ett representativt urval är så viktigt för kvantitativa forskare. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 49; Saunders et al., 2007, s. 151) 

 

I samband med arbetet i denna studie har vi på ett grundligt sätt antecknat varje steg vi 

genomfört och på bästa sätt möjligt försökt redogöra för dessa i metodkapitlen. Vi anser att 

vi har beskrivit vårt val av population och urval på ett tillräckligt utförligt sätt för att uppnå 

en relativt hög extern validitet. Av denna anledning har vi inte uppnått en hög extern 

validitet, vi tycker dock att vi har uppnått ett urval som är tillräckligt representativt för att 

svaren ska kunna generaliseras till studenter vi Umeå universitet 

7.1.4 Ekologisk validitet 

Ekologisk validitet handlar om hur väl resultaten från en samhällsvetenskaplig forskning 

kan tillämpas i vardagen. Forskning kan ofta frambringa resultat som inte har något att göra 

med de verkliga händelser som sker i människors vardag. Den ekologiska validiteten 

påverkas av hur mycket forskaren ingriper i respondenternas naturliga miljö. Enkäter kan 

till viss del försämra den ekologiska validiteten genom att besvara frågor i enkätform inte är 

något som hör till vardagen. (Bryman & Bell, 2005, s. 49ff) Vi har vid arbetet med denna 

studie så långt som möjligt försökt att inte påverka studenternas naturliga vardag. Genom 

att kontakta respondenterna på föreläsningar har vi minskat risken för att påverka dem, 

detta då de skulle ha befunnit sig på just den föreläsningen även om vi inte sökt upp dem. 

Om vi istället valt att kontakta dem på deras fritid eller under raster så skulle vi ha i större 

utsträckning påverkat deras naturliga vardag. Vårt forskningsämne är enligt oss inte heller 

något som är utanför en naturlig vardag för studenter, eftersom att banktjänster är något 

som de flesta använder dagligen. Vi anser därför att denna studie har en relativt hög 

ekologisk validitet.   

7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitliga resultaten i en studie är och detta beror av hur 

konsekvent datainsamlingen och analysen i studien är. Reliabilitet är oftast viktigast när en 

studie baserats på datainsamling genom kvantitativ metod, detta på grund av de mått som 

används och kravet på att de är stabila med tiden. Om en studie har hög reliabilitet så 

innebär det att den kan replikeras av andra forskare eller vid en annan tidpunkt och 

fortfarande generera samma resultat. (Bryman & Bell, 2005, s. 48; Saunders et al., 2007, s. 

149)  
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Saunders et al. (2007, 149) talar om fyra olika ‖hot‖ mot reliabiliteten, där två ‖hot‖ 

relaterar till respondenten och de andra två relaterar till forskaren. De som är relaterade till 

respondenten är att respondenterna kan vara partiska eller att de begår misstag i 

undersökningen. Risken för att en respondent skulle vara partiskt i en undersökning kan 

uppstå för att den känner sig pressad att besvara frågorna på ett visst sätt. Reliabilitetshot 

som är relaterade till forskaren är att frågor formuleras på olika sätt vid intervjuer eller att 

olika tillvägagångssätt används vid analysen efter datainsamlingen. (Saunders et al., 2007, 

s. 149ff) Eftersom att vi använder oss av en enkätundersökning med beprövade frågor så 

minimeras risken för att vi skulle formulera dessa på olika sätt. Vi har även analyserat de 

insamlade data tillsammans för att minska risken för felaktigheter i denna process. Vi har 

inte kunnat kontrollera att varje respondent har tolkat frågorna på det sätt vi menat, men vi 

tror att pilotstudien som genomfördes bidrog till att möjliga feltolkningar eliminerats. Tack 

vare en välutformad enkät och att vi tillsammans analyserat resultatet anser vi att vi uppnått 

en relativt hög reliabilitet.  

7.3 Replikation 
Replikation inom forskning är viktigt för att kunna testa resultaten, vilket betyder att det 

ska vara möjligt för andra forskare att genomföra en liknande studie och få samma resultat. 

Potentialen för replikation beror på hur tydligt studien är uppbyggd och om varje steg har 

redogjorts för. Detta kriterium är delvis knutet till reliabilitet genom att replikationer av 

studier bidrar till att visa om måtten som använts är stabila och att de mäter det de avser att 

mäta. Detta kan även visa ifall forskarens egna åsikter och värderingar påverkat resultatet i 

någon riktning.  (Bryman & Bell, 2005, s. 48)  

 

Vi anser att vi genomgående i studien tydligt visat hur vi gått tillväga samt vilka val vi gjort 

för att generera de resultat som studien bidragit med. Vi har tydligt förklarat vilka studenter 

som ingått i vårt urval och hur fördelning av enkäterna sett ut mellan fakulteter, ålder och 

kön. Vi har steg för steg visat hur enkäten utformats och var frågorna som använts kommit 

ifrån. Resultaten av enkätundersökningen har noggrant redogjorts för och vi har förklarat 

vilka metoder som använts för att analysera resultaten. Allt detta tycker vi möjliggör för 

framtida forskare att replikera vår studie. 
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Appendix 1 Enkät 

1. Kön 

Man  Kvinna 

 □      □ 

2. Ålder…… 

3. Vid vilken fakultet studerar du? 

Humanistisk Medicinsk Samhällsvetenskaplig     Teknisk-naturvetenskaplig  

    □      □              □    □ 
 

4. Använder du dig av internetbaserade banktjänster? Med internetbaserade banktjänster 

avses både bankapp för telefon och internetbank för dator. 

Ja  Nej 

□   □ 
 

Om nej, gå vidare till fråga 14! 

Följande frågor kommer att behandla upplevelser gällande internetbaserade banktjänster. 

Var vänlig skatta nedanstående påståenden från 1-5 där 1=instämmer inte alls och 

5=instämmer helt 

 

Användbarhet 

5. Genom att använda internetbaserade banktjänster tror jag att det är möjligt att snabbare 

utföra mina bankärenden än om jag inte använde mig av dessa 
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 
6. Genom att använda internetbaserade banktjänster tror jag att det är lättare för mig att 

utföra mina bankärenden än om jag inte använde mig av dessa 
1  2  3  4  5  Vet ej  

□  □  □  □  □  □  
7. Jag anser att jag har nytta av att använda internetbaserade banktjänster 

1  2  3  4  5  Vet ej  

□  □  □  □  □  □ 
 

Användarvänlighet 

8. Jag anser att internetbaserade banktjänster är praktiska och enkla att använda 
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 

9. Jag anser att det är krävs väldigt lite tankemöda för att använda internetbaserade 

banktjänster 
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 
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10. Jag anser att det är enkelt att lära sig att använda internetbaserade banktjänster  
1  2  3  4  5  Vet ej  

□  □  □  □  □  □  

 

Tillit 

11. Jag känner tillit (förtroende) till att de internetbaserade banktjänster som jag använder 

mig av fungerar på bästa möjliga sätt för mig och andra kunder  
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 

12. Jag känner tillit (förtroende) till att de internetbaserade banktjänster som jag använder 

mig av skulle fungera lika bra även om de inte övervakades av fysiska personer 
1  2  3  4  5  Vet ej  

□  □  □  □  □  □ 

13. Jag känner en generell tillit (förtroende) till de internetbaserade banktjänster som jag 

använder mig av 
1  2  3  4  5  Vet ej  

□  □  □  □  □  □ 

 

Teknologisk beredskap 

14. Jag anser att högteknologi bidrar till att människor får bättre kontroll över sin vardag 
1  2  3  4  5  Vet ej  

□  □  □  □  □  □  

15. Jag föredrar att använda den mest avancerade tekniken som finns 
1  2  3  4  5  Vet ej   

□  □  □  □  □  □ 

16. Jag anser att produkter och tjänster som använder sig av den nyaste tekniken är 

bekvämare att använda än de som inte använder sig av den 
1  2  3  4  5  Vet ej  

□  □  □  □  □  □  

17. Andra människor kommer till mig för att be om råd gällande ny teknik 
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 

18. Jag är i allmänhet bland de första i min bekantskapskrets att införskaffa ny teknik 
1  2  3  4  5  Vet ej  

□  □  □  □  □  □  

19. Jag upplever att jag kan lära mig att använda nya högteknologiska produkter och 

tjänster utan hjälp från andra 
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 
20. Jag anser att det är pinsamt att ha problem med högteknologi medan andra människor 

tittar 
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 
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21. Jag anser att högteknologi alltid slutar fungera vid sämsta möjliga tidpunkt  
1  2  3  4  5  Vet ej  

□  □  □  □  □  □ 

22. Jag anser att om jag tar kontakt med kundsupport för att få hjälp med tekniska problem 

så förklarar de saker så att jag förstår 
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 

23. Jag anser att det är säkert att utföra finansiella transaktioner via internet 
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 

24. När jag kontaktar ett företag föredrar jag att prata med en person snarare än en 

‖maskin‖ 
1  2  3  4  5  Vet ej  

□  □  □  □  □  □  

25. Jag anser att alla transaktioner jag gör via internet senare bör bekräftas skriftligen 
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 

 

Upplevd risk 

26. Jag är rädd att de internetbaserade banktjänsterna inte fungerar tillräckligt bra för att 

mina transaktioner ska kunna genomföras utan problem 
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 

27. Jag är rädd att de säkerhetssystem som finns inbyggda i de internetbaserade 

banktjänsterna inte är tillräckligt starka för att skydda mina pengar 
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 

28. Jag är rädd att jag kommer att förlora pengar vid överföring av pengar på internet på 

grund av transaktionsfel eller bedrägerier 
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 

29. Jag är rädd för att jag inte kan få ersättning från min bank om ett transaktionsfel uppstår 

eller om jag blir utsatt för bedrägeri 
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 

30. Jag är rädd att om något går fel med mina transaktioner eller om jag blir ‖hackad‖ så 

kommer det att negativt påverka det sätt på vilket andra ser på mig 
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 
31. Jag är rädd att mitt beslut att använda mig av internetbaserade banktjänster anses dumt 

av de i min bekantskapskrets 
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 
32. Jag är rädd för att min privata bankinformation kan hamna i fel händer när jag använder 

mig av internetbaserade banktjänster   
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1  2  3  4  5  Vet ej  

□  □  □  □  □  □ 
 

33. Jag är rädd för att andra människor kanske kan komma åt mina pengar när jag använder 

mig av internetbaserade banktjänster  
1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 

34. Jag anser att jag skulle kunna förlora tid genom att använda internetbaserade 

banktjänster på grund av betalningar som kan måsta korrigeras 

1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 

35. Jag anser att det är tidskrävande att lära sig att använda internetbaserade banktjänster 

1  2  3  4  5  Vet ej 

□  □  □  □  □  □ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Appendix 2 Män och kvinnors skattade svar 

Män och kvinnors fördelade svar 

 
Kön N Medelvärde Standardfel p-värde 

Upplevd risk 
Man 62 1,98 0,646 0,030 

Kvinna 65 2,23 0,645  

Användbarhet 
Man 69 4,64 0,519 0,956 

Kvinna 75 4,65 0,820  

Användarvänlighet 
Man 69 4,20 0,742 0,839 

Kvinna 77 4,17 0,731  

Tillit 
Man 61 3,70 0,796 0,776 

Kvinna 60 3,74 0,730  

Optimism 
Man 65 3,59 0,870 0,919 

Kvinna 70 3,60 0,850  

Innovativitet 
Man 69 3,29 0,962 0,000 

Kvinna 76 2,49 0,898  
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Appendix 3 Korrelation 

 UpA UpAn T O I P F So Sä Tid 

UpA 1          

UpAn 0,550 1         

T 0,371 0,446 1        

O 0,292 0,240 0,377 1       

I -0,036 0,032 0,110 0,401 1      

P -0,130 -0,208 -0,430 -0,092 -0,075 1     

F -0,069 -0,271 -0,405 -0,145 -0,160 0,504 1    

So -0,504 -0,280 -0,265 -0,007 -0,009 0,402 0,381 1   

Sä -0,164 -0,267 -0,454 -0,245 -0,138 0,608 0,646 0,296 1  

Tid -0,536 -0,541 -0,220 -0,166 -0,152 0,359 0,224 0,527 0,295 1 

 

UpA= Upplevd användbarhet 

UpAn= Upplevd användarvänlighet 

T= Tillit 

O= Optimism 

I= Innovativitet 

P= Prestationsrisk 

F= Finansiell risk 

So= Social risk 

Sä= Säkerhetsrisk 

Tid= Tidsrisk 
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Appendix 4 Regressioner för varje risk 

Upplevd finansiell risk= ƒ(Tillit, Optimism, Innovativitet, Upplevd 

användarvänlighet) 

 β Standardavvikelse  

Beroende: Finansiell risk 5,807 0,655 0,000 

Tillit -0,453* 0,148 0,003 

Optimism 0,180 0,133 0,178 

Innovativitet -0,228* 0,099 0,023 

Upplevd användarvänlighet -0,336* 0,150 0,028 

 

R
2 

justerad= 0,189 

 

Upplevd social risk= ƒ(Tillit, Optimism, Innovativitet, upplevd användarvänlighet) 

 β Standardavvikelse p-värde 

Beroende: Social risk 2,909 0,507 0,000 

Tillit -0,193** 0,114 0,094 

Optimism 0,083 0,104 0,427 

Innovativitet -0,034 0,076 0,656 

Upplevd användarvänlighet -0,213** 0,115 0,068 

 

R
2 

justerad= 0,055 

 

Upplevd säkerhetsrisk= ƒ(Tillit, Optimism, Innovativitet, Upplevd 

användarvänlighet) 

 β Standardavvikelse p-värde 

Beroende: Säkerhetsrisk 5,434 0,596 0,000 

Tillit -0,506* 0,137 0,000 

Optimism -0,013 0,123 0,914 

Innovativitet -0,190* 0,091 0,039 

Upplevd användarvänlighet -0,130 0,138 0,346 

 

R
2 

justerad= 0,213 
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Upplevd prestationsrisk= ƒ(Tillit, Optimism, Innovativitet, Upplevd 

användarvänlighet) 

 β Standardavvikelse p-värde 

Beroende: Prestationsrisk 4,480 0,532 0,000 

Tillit -0,495* 0,121 0,000 

Optimism 0,149 0,106 0,162 

Innovativitet -0,167* 0,078 0,035 

Upplevd användarvänlighet -0,059* 0,120 0,024 

 

R
2 

justerad= 0,172 

 

Upplevd tidsrisk= ƒ(Tillit, Optimism, Innovativitet, Upplevd användarvänlighet) 

 β Standardavvikelse p-värde 

Beroende: Tidsrisk 4,395 0,445 0,000 

Tillit 0,046 0,104 0,657 

Optimism -0,002 0,092 0,980 

Innovativitet -0,111 0,068 0,106 

Upplevd användarvänlighet -0,593* 0,105 0,000 

 

R
2 

justerad= 0,282 

 

 

 

 

 

 
 


