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Sammanfattning  
Internet har under de senaste åren ökat explosionsartat i Sverige och ett av de stora 
användningsområdena på Internet är handel av varor och tjänster. Det finns en mängd faktorer 
som spelar in i konsumenternas användning av elektronisk handel och den elektroniska 
handeln mot konsumenter har inte motsvarat de förväntningar som fanns för några år sedan. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för konsumenter för att 
öka deras användning av e-handel. För att komma fram till våra slutsatser har vi gjort en 
kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer med ett antal personer i åldrarna 16-34 som 
har använt sig av elektronisk handel. 
 
Viktiga faktorer för konsumenterna är att det är lättare att jämföra priser på Internet och att 
priserna är lägre samt att utbudet är större och att det går att få tag i varor som inte finns i ens 
närområde och det är den största orsaken till att handla över Internet förutom priset. Det är 
även viktigt att konsumenterna känner sig säkrare vid betalningar över Internet, detta för att 
de inte har någon fysisk kontakt med varken pengarna eller varan vid köpet. Konsumenterna 
känner även en allmän oro över säkerheten kring e-handel eftersom många anser att Internet 
är anonymt på många sätt och är en plats där det är lätt att bli lurad. De platser som 
konsumenterna känner sig säkrast på är handelsplatser inom Sveriges gränser, de känns 
tillförlitligare för att det är närmare till handelsplatsen och vid kontakt med handelsplatsen går 
det att använda det egna språket. Vid global e-handel så är fraktavgifter ett stort hinder på det 
sätt att det kan vara svårt för en konsument att få fram information om exakt vad frakten 
kostar. Ett annat hinder vid den globala e-handeln är att en del konsumenter känner sig osäkra 
på grund av språkliga aspekter som kan medföra missförstånd. Konsumenterna vill helst 
kunna klämma, känna och se på varan innan köpet och det är svårt vid e-handel och detta 
medför att konsumenten inte riktigt vet vad som beställs. Därför är det enligt vår 
undersökning viktigt att konsumenterna enkelt kan returnera varor vid eventuella fel och 
missförstånd. I vår undersökning har vi fått fram att konsumenterna känner en större tillit till 
större och kända företag och känner sig därmed tryggare vid handel från dem. På samma sätt 
får de tillit till en handelsplats som de har handlat ifrån och det har fungerat bra. 
Konsumenterna anser att det inte får lika mycket hjälp vid handel över Internet som i en 
vanlig butik och att möjligheten att prata med någon om produkten saknas. Konsumenterna i 
vår undersökning känner sig tryggare när de har någon att prata med än att bara klicka på en 
webbsida. Förhoppningarna från konsumenterna angående framtidens e-handel är att det ska 
gå att få tag i saker från hela världen på ett enkelt och smidigt sätt samt att konsumenten inte 
ska behöva känna sig osäker vid handel över Internet. 
 
Sökord: e-handel, elektronisk handel, möjligheter, hinder, konsument, faktorer, användning, 
ökning.  
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Abstract  
Internet has during the last years increased explosively in Sweden and one of the largest 
usages on Internet is commerce with goods and services. There are large quantity of factors 
concerning consumers usage of electronic commerce and the electronic commerce towards 
consumers has not fulfilled the expectations that was a few years ago. 

 
The purpose with this paper is to investigate which factors that is important for the 
consumer’s to increase their usage of e-commerce. To come to our conclusions we have made 
a qualitative investigation with interviews with a number of persons in the ages 16-34 years 
that have used electronic commerce. 
 
Important factors for the consumers are that it is easier to compare prices on the internet and 
that the prices are cheaper and that the range of goods is larger and that it is possible to get a 
hold of goods that is not available in ones immediate surroundings and that is the greatest 
cause to purchase over the Internet except the price. It is also important that the consumers 
feel more secure during online payments, because they have no physical contact with the 
goods or the money at the purchase. The consumers feel a vague insecurity concerning the 
security within e-commerce because they think that the Internet is an anonymous place in 
many ways and a place where it is easy to be swindled. The places where the consumers feel 
most secure is at the commerce places within the Swedish borders, because they feel more 
reliable and because it is closer to the commerce place and at contact with the commerce 
place it is possible to use ones own language. One great barrier concerning the global e-
commerce is the freight fees in the way that it is difficult for a consumer to obtain information 
about the exact freight fee. Another barrier concerning the global e-commerce is that some 
consumers feel insecure due to linguistic aspects that can lead to misunderstandings. The 
consumers would preferably like to touch, feel and look at the merchandise before the 
purchase and that is difficult with e-commerce and that leads to the consumers not really 
knowing what they are ordering. Therefore it is important according to our investigation that 
the consumers can return their goods easily due to possible faults and misunderstandings. In 
our investigation we have produced that the consumers feel a greater trust to large and well 
known companies and therefore feel more secure to shop from them. In the same way they 
gain trust for a commerce place that they have shopped from and have had no problems with. 
Consumers deem that they aren’t receiving as much help at commerce over the internet as in 
an ordinary store and that the possibility to talk to a person doesn’t exist. The consumers in 
our investigation feel more secure when they can talk to a person rather than just clicking on a 
website. The consumers expectations regarding the future of e-commerce is that it will be 
possible to get a hold of goods from all over the world in a simple and convenient way and 
that the consumer doesn’t have to feel insecure during online shopping. 
 
Keywords: e-commerce, electronic commerce, possibilities, obstacles, consumer, factors, 
usage, increase. 
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Vi vill tacka alla som har hjälpt oss under resans gång mot en färdig uppsats. 
 
Ett stort tack vill vi också ge till vår handledare Veronica Köhler och även de respondenter 
som ställt upp för intervjuer. 
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1. Inledning 
Under de senaste åren har det skett en explosionsartad utveckling av Internetanvändandet i 
Sverige. Internet har för många blivit ett verktyg som används dagligen, antingen privat eller i 
arbetet. Användningsområdena är många och utnyttjandet av Internet innebär att vi 
kommunicerar, söker information och läser nyheter på ett annat sätt idag jämfört med vad vi 
gjorde tidigare (Hedlund, 2001). 
 
I takt med att Internetanvändningen har ökat de senaste åren så har även allmänheten 
uppmärksammats på e-handeln (elektronisk handel). E-handel är ett sammanfattande begrepp 
för hantering av olika typer av affärsrelationer via elektroniska media. Tillgången till Internet 
är en viktig faktor i utvecklingen av elektronisk handel såväl mellan företag som mellan 
företag och privatpersoner. E-handeln antas ha en stor betydelse för det svenska näringslivets 
utveckling och regeringen och andra aktörer strävar efter att underlätta för företag, 
myndigheter, organisationer och privatpersoner att dra nytta av användningen av e-handel 
(Post & telestyrelsen, 2001). 
 
Ström (1998) skriver att det förut var mycket ovanligt att en privatperson handlade varor 
direkt från en leverantör utomlands, men i den digitala tidsåldern kommer det att ske 
dagligen. Ström (1998) menar att handeln i konsumentledet är något nytt som har möjliggjorts 
av Internet samt att Internethandeln kommer att öka och utgöra en växande marknadsandel på 
grund av det lägre priset jämfört med i vanliga butiker. De varor som Ström (1998) 
förutspådde skulle bli mest tillgängliga över Internet är sådana varor som människor är 
förtrogna med. Med det menas varor som konsumenten inte har behov av att känna/lukta på, 
samt varor som är lätta att frakta och även varor som inte är färskvaror. Varor som inte 
behövs omedelbart och varor som har internationell karaktär som medför stora prisskillnader 
mellan länderna kommer att utgöra en stor del av e-handeln (Ström, 1998). Gibbs, Kraemer & 
Dedrick (2003) menar att e-handel drivs av konsumentkrav på värdefullt och användbart 
material, samt förbättring av livsstilen och större urval av produkter/tjänster. 
 
Tuunainen (1999) menar att e-handeln minskar vikten av den geografiska platsen för köparen 
och säljaren eftersom de kan vara placerade på olika platser i världen och ändå göra affärer 
över Internet. Detta är mest relevant för icke fysiska produkter till exempel information som 
kan köpas, säljas och distribueras globalt via elektroniskt medium men även fysiska produkter 
till exempel cd skivor kan distribueras till konsumenter. Geografiska avstånd spelar stor roll 
vid e-handel av vissa produkter som till exempel livsmedel som har ett bäst före datum och 
vissa ömtåliga varor som till exempel porslin kan förstöras om det inte handskas på rätt sätt 
vilket gör e-handel med sådana produkter svårare. Tuunainen (1999) skriver att vid denna tid 
så är den globala e-handeln mest koncentrerad på informationstjänster till exempel 
aktiehandel medan fysiska produkter t ex matvaror har ett snävare geografiskt handelsområde. 
 
Enligt Post & telestyrelsen (2003) har e-handeln som är riktad mot konsumenter inte 
motsvarat de förväntningar som fanns för några år sedan, detta styrker de med siffror från 
Svensk Handels Internetindikator som visar att 1,7 procent av detaljhandeln i Sverige skedde 
över Internet det tredje kvartalet 2002. Jämfört med motsvarande kvartal året innan är detta en 
ökning med 13 procent, men Post & telestyrelsen (2003) menar att inga större genomsnittliga 
förändringar har skett. I denna indikator har inte vissa produktgrupper tagits med såsom till 
exempel biljetter och resor som står för en stor del av Internethandeln. 
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Det finns många konsumentgrupper som skulle kunna ha nytta av att handla virtuellt, de kan 
vara till exempel gamla och rörelsehindrade som genom virtuell daglighandel skulle få en 
möjlighet att själv kunna uträtta sina dagligvaruinköp. Virtuell daglighandel kan även fungera 
som ett alternativ till dygnet runt öppna butiker för personer med oregelbundna arbetstider. 
Personer som bor i glesbygden kan med denna typ av handel få ett bredare sortiment av 
dagligvaror än vad traditionell handel kan erbjuda. Som en ensamstående förälder kan man 
slippa den stress som det innebär att ha med sig barn i butiken. Som invandrare skulle det 
underlätta att hitta de speciallivsmedel som de önskar på nätet, men som det ser ut just nu så 
har inte alla konsumenter möjlighet att handla elektroniskt för närvarande. En del saknar 
tillgång till datorutrustning och Internet, detta gäller i synnerhet för de äldre konsumenterna, 
men de finns även konsumenter som väljer att inte använda sig av virtuell handel för inköp av 
dagliga varor. (Frostling-Henningsson, 2000) 
 
Många av de undersökningar som görs kring e-handeln idag är gjorda från ett företags-
perspektiv och mycket av det har att göra med att det är inom handeln mellan företag som e-
handeln går mest framåt. Frostling-Henningsson (2000) skriver att det finns många 
konsumenter som skulle kunna ha nytta av att handla med hjälp av e-handeln, och det är 
därför som vi valt att göra denna undersökning från ett konsumentperspektiv. I vår 
undersökning vill vi identifiera de faktorer som är viktigast för att öka konsumenternas 
användning av e-handelstjänster. 

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för konsumenter för att 
öka deras användning av e-handel. 
 

1.3 Disposition 
Dispositionen av denna rapport är som följer. I kapitel 1 har vi inledning, syftet med studien 
samt rapportens disposition. I kapitel 2 presenterar vi den metod vi har arbetat efter och i 
kapitel 3 redovisas vi den teori vi har till stöd för studien. I kapitel 4 presenterar vi resultatet 
av vår empiriska studie och i kapitel 5 redovisar vi vår analys och diskussion. De slutsatser vi 
har dragit presenterar vi i kapitel 6. 
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2. Metod 
Holme & Solvang (1997) beskriver metod som ett redskap, ett sätt att lösa problem och 
komma fram till ny kunskap. En metod är allt som kan bidra till att uppnå dessa mål, men det 
betyder inte att alla metoder är lika hållbara eller tål en kritisk prövning lika bra (Holme & 
Solvang, 1997). Avsikten med det här kapitlet är att i så hög grad som möjligt verifiera vårt 
val av metoder genom att beskriva vad en metod är, vårt tillvägagångssätt, vårt 
ställningstagande till positivism vs. hermeneutik, vår datainsamlingsmetod och 
litteraturstudie. Vi beskriver även kvalitativ intervju, val av respondenter samt 
intervjuförfarande. Vi beskriver även hur vi säkerställt studiens rimlighet, trovärdighet, 
samvetsgrannhet och val av analysmetod samt ger en beskrivning av vår analysmetod.  

2.1 Positivism vs. Hermeneutik 
Positivismen härstammar från mitten av 1800-talet och till en person som hette Auguste 
Comte. Hans mål med positivismen var att han ville skapa en vetenskaplig metodologi som 
var lika för alla vetenskapliga inriktningar. Ett av positivismens viktigaste kännetecken är 
reduktionismen, vilket innebär att man bryter ner ett problem till mindre beståndsdelar och 
studerar dessa. Som forskare ska man ha ett förhållningssätt som är objektivt, ens personliga, 
politiska religiösa och känslomässiga läggning får inte påverka forskningsresultatet. Detta 
innebär att forskaren ska kunna bytas ut utan att resultatet av forskningen påverkas (Patel & 
Davidson, 1994). 
 
Hermeneutikens teorier bygger på kunskaper om människors värld, och har grunden i den 
medeltida tolkningen av bibeln. En av grundstenarna i hermeneutiken är att man tror att det 
går att tolka mänskliga handlingar på ett liknande sätt som språkliga texter tolkas, och att man 
genom språket kan skaffa sig djupare kunskaper om människan. Som forskare inom 
hermeneutiken jobbar man på ett subjektivt sätt och utifrån sina egna erfarenheter. För att 
förstå sitt forskningsobjekt så använder sig forskaren sig av sina tankar, idéer, känslor och 
kunskaper. Hermeneutiken ser ingen klar start och slut punkt utan använder sig av den så 
kallade hermeneutiska spiralen vilket innebär att man växlar mellan helhet, del subjekt och 
objekt för att få en så fullständig förståelse för problemet som möjligt (Patel & Davidson, 
1994). 
 
Den grundfilosofin som klarast skiljer positivismen och hermeneutiken från varandra är hur 
man ser på forskarens objektivitet i förhållandet till forskningsobjektet. Inom positivismen 
tror man att forskaren kan vara helt objektiv, men den hermeneutiska filosofin hävdar att man 
inte som forskare kan vara helt objektiv i förhållandet till sitt forskningsobjekt i alla 
situationer (Patel & Davidson, 1994). 
 
Vi har valt att göra vår undersökning från ett hermeneutiskt angreppssätt. Det hermeneutiska 
angreppssättet förespråkar tolkning, och att man forskar och undersöker från egna slutsatser 
och erfarenheter. Detta angreppssätt ger oss även som forskare möjlighet att inta både en 
objektiv och en subjektiv synvinkel på problemet. Detta ger oss som forskare möjlighet att 
sätta oss in hur våra respondenter tänker och efter detta tolka de svar som vi får ut av dem. 
Angreppssättet ger oss även möjlighet att analysera det material som vi samlat in utifrån vår 
egen förståelse.  
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2.2 Datainsamlingsmetod 
Inom samhällsvetenskapen brukar man skilja på två olika angreppssätt dessa är kvantitativ 
metod och kvalitativmetod. Valet av metod styrs med utgångspunkt av den situation som man 
har som avsikt att undersöka. Den största skillnaden mellan de två olika metoderna är hur 
siffror och statistik används. Det är inte så att man måste välja en av dessa två metoder om 
den informationen som skall undersökas är av karaktären att den bör behandlas med båda 
angreppssätten (Holme & Solvang, 1997). 
 
Utifrån den frågeställning som vi har med vår undersökning som är att undersöka vilka 
faktorer som är viktiga för en konsument för att öka deras användning av e-handelstjänster så 
har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden i vårt förfarande. Kvalitativa metoder 
har det syftet att de är undersökande (Holme & Solvang, 1997). Holme & Solvang (1997) 
skriver att den kvalitativa metoden innefattar många olika tekniker, som till exempel direkt 
observation, deltagande observation och intervjuer. Det som är utmärkande för kvalitativa 
intervjuer är att man ställer raka och enkla frågor som leder till komplexa innehållsrika svar 
(Trost, 1997). Enligt Trost (1997) leder detta till att när alla intervjuer är genomförda sitter 
man med ett väldigt rikt material i vilket man kan finna många intressanta skeenden, åsikter 
och mönster. Holme & Solvang (1997) menar också att den kvalitativa metodens styrka sitter 
i att de visar på totalsituationen. 
 
Denna undersökningsmetod tror vi kommer att leda till att vi får en större förståelse för de 
faktorer som är viktiga för konsumenternas användning av e-handelstjänster än vad en 
kvantitativ metod hade kunnat ge oss. Vår förhoppning med studien är att få fram vilka 
faktorer som är viktiga för en konsuments användning av e-handelstjänster, detta för att i ett 
senare steg underlätta framtagandet av bättre lösningar och alternativ som skulle underlätta 
användandet av en e-handelstjänst. Med detta som bakgrund så ville vi få ut innehållsrika svar 
från våra respondenter och inte bara svar som till exempel hur mycket, detta visar också på 
vikten av att få tillgång till kvalitativ data i vår undersökning. Den data som vi får in från 
intervjuerna med utvalda personer kommer att vara till grund för vår studie. 

2.3 Litteraturstudie 
För att kunna göra en så grundlig undersökning som möjligt så krävdes kunskap kring det 
ämnesområde vi valt att undersöka. Denna kunskap införskaffades främst genom 
litteraturstudier. För att få fram litteratur som har hjälpt oss att göra denna uppsats så har vi 
använt oss av olika sökmotorer, och framförallt så har vi använt oss av bibliotekets databas 
Lucia där vi använt oss av bland anat dessa sökord: e-handel, e-commerce, hinder, 
möjligheter, Internet, benefits och barriers. Vi har även gjort sökningar på Internet och då har 
vi använt oss av Googles sökmotor (www.google.com) där vi använde oss av samma sökord 
som vid sökningen i Lucia. 

2.4 Kvalitativ intervju  
Enligt Widerberg (2002) så är den kvalitativa metoden starkt kopplad till intervjuer. Konkret 
så innebär intervjuer att forskaren använder sig av samtalsformer för att få fram andras 
muntliga uppgifter, berättelser och förstålelser. Syftet med kvalitativa intervjuer är att 
forskaren använder sig av det direkta mötet med respondenten. Eftersom intervjupersonerna 
är annorlunda så skiftar relationen och samtalet vilket leder till att varje samtal blir unikt. I 
försöket att få fram och följa upp den intervjuandes uppgifter, berättelser och förståelsen är 
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forskaren det viktigaste instrumentet. Utmärkande för kvalitativa intervjuer är att de följer upp 
de delar av intervjupersonens berättelse som förstärker personens förståelse av temat ifråga. 
Vid en kvalitativ intervju så finns det en del praktiska saker som bör beaktas som till exempel 
tiden som man har till förfogande och var intervjun ska utföras. Som vid alla andra möten 
mellan två olika personer så finns det inga garantier för att mötet ska klaffa och att intervjun 
blir så kvalitativ som önskas. Sammanfattningsvis så kan man säga att kvalitativa intervjuer är 
bra när man vill få fram människors förståelse av ett fenomen. (Widerberg, 2002)  
 
Den metod som vi har använt oss av är intervjuer för att vi anser att det ger oss möjlighet att 
uppnå vårt syfte som är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för en konsument vid 
användandet av en e-handelstjänst för att öka deras användning. Vid intervjuerna så försökte 
vi vara uppmärksamma på de svar vi fick av respondenterna och följa upp dessa med 
följdfrågor för att få fram dessa faktorer som påverkar konsumenternas användning av e-
handelstjänster. Som sagts ovan så är det inte alltid intervjuerna blir så kvalitativa som det är 
tänkt, detta kan vara fallet i vår studie. Längden på intervjuerna kan anses vara i kortaste laget 
men vi anser att vi har fått fram ett material som hjälper oss att besvara syftet med studien 
även fast det har varit förhållandevis korta intervjuer. 

2.4.1 Val av respondenter 

När en undersökning ska genomföras så är det viktigt att hitta lämpliga respondenter, vilket 
inte alltid är det lättaste. Det första som forskaren måste ta ställning till är vad man ska rikta 
in sig på, är det företag, privatpersoner och vilka kriterier ska de uppfylla eller ska de väljas ut 
slumpmässigt? När respondenterna är utvalda så är det inte alls säkert att de kommer att svara 
på de frågor som ställs eller ger intressant fakta som kan vara bidragande till studien. 
Thomsson (2002) pratar om en metod som kallas snöbollsmetoden, och den går ut på att man 
tar kontakt med fler människor än vad som är för avsikt att intervjuas. Dessa människor 
känner mest troligt andra människor som kan vara intressanta för studien som ska 
genomföras. Med denna metod så skapar man som forskare ett kontaktnät som är större än det 
egna kontaktnätet. Utifrån det breda kontaktnät som skapas genom snöbollseffekten kan sedan 
ett mer ändamålsenligt urval ske utifrån olika faktorer som kan vara viktiga i studien. 
 
Det första vi bestämde var att de som skulle delta i vår undersökning skulle ha använt sig av 
någon slags e-handelstjänst, detta för att de skulle ha någon slags upplevelse kring att handla 
via e-handel. Andra kriterier för vår urvalsgrupp var att de skulle ha tillgång till 
Internetuppkoppling. Det valde vi av den enkla anledningen att de har möjligheten att handla 
via Internet dagligen från sitt hem. För att styrka vårt val av urvalsgrupp så sökte vi efter 
tidigare undersökningar och fann då att Post & telestyrelsen hade presenterat en tabell över 
Internetanvändare som har e-handlat mest det senaste halvåret redovisat efter ålder (se figur 
1). Denna undersökning visade att det var mellan åldrarna 16-34 som det var mest vanligt att 
de använt sig av e-handel. Med detta som fakta så bestämde vi oss att våra respondenter 
skulle befinna sig mellan åldrarna 16 och 34 år. Med detta som bakgrund så blev kriterierna 
för våra respondenter: 
 

• Använt sig av e-handel. 
• Tillgång till Internetuppkoppling. 
• Ålder mellan 16-34. 

 



 
Metod 

 

6 

För att få igång snöbollseffekten så kontaktade vi ett antal personer som vi kände och 
förklarade vad det var som vi skulle undersöka och vilka kriterier som våra respondenter 
skulle uppfylla. Dessa tog i sin tur kontakt med bekanta till dem som de visste uppfyllde 
kriterierna. Av 15 namn som kom in genom detta sätt så sammanställde vi en lista över tänkta 
respondenter till vår undersökning. De personer som föll bort var de som vi tagit kontakt med 
i första steget eftersom att vi inte ville ha någon anknytning till respondenterna för att de inte 
skulle påverkas i sina svar. Urvalet slutade med att vi fick fram 12 stycken respondenter för 
studien. Det frågeformulär som vi gjorde inför intervjuerna innehöll frågor som var på en 
övergripande nivå, detta för att vårt mål var att respondenterna skulle prata så fritt som 
möjligt kring e-handel. Efter att vi intervjuat sju av dessa så ansåg vi att vi hade nått en 
mättnad i materialet, med det menar vi att de svar vi fick blev upprepningar av sådant som 
sagts av tidigare respondenter. Intervjuerna som vi genomförde för studien blev i snitt 15 
minuter långa. 
 

 
Figur 1: Från ”E-handel - fem förutsättningar” (Efter Post & telestyrelsen 2003, s.12). 
Internetanvändare som har e-handlat det senaste halvåret redovisat efter ålder. 

2.4.2 Intervjuförfarande  

För att få ut så mycket som möjligt vid intervjuerna så läste vi på hur man ska gå till väga vid 
intervjuförfarandet. Tanken är att som intervjuare så ska man i största möjligaste mån låta den 
intervjuade styra ordningsföljden i samtalet (Trost, 1997). 
 
Vid varje ny kontakt med en respondent så var vi noga med att informera att det som kommer 
upp under intervjun kommer ingen utomstående kunna se att det är just de som sagt detta 
eftersom att de intervjuade kommer att ha fingerade namn i redovisningen av intervjuerna. 
Vid intervjutillfällena så bad vi även om lov att få banda intervjun. Trost (1997) menar att 
fördelar med att använda sig av en bandspelare vid intervjutillfället är att man i efterhand kan 
lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger efteråt och att man också kan skriva ut 
intervjun i efterhand. För vår del kommer bandupptagningen vara ett hjälpmedel för att kunna 
transkribera intervjuerna (överföra intervjuerna från tal till skrift). 
 

E-handel, frekvens det 
senaste halvåret 

16-24 
år 

25-34 
år 

35-44 
år 

45-54 
år 

55-64 
år 

e-handlat ngn gång 54% 57% 49% 50% 37% 24% 

varav e-handlat 1 gång 
 
 
varav e-handlat 2-5 ggr 
 
 
varav e-handlat >= 6ggr 
 

aldrig e-handlat 

18% 
 
 
29% 
 
 
7% 

15% 
 
 
29% 
 
 
13% 

15% 
 
 
26% 
 
 
7% 

15% 
 
 
25% 
 
 
9% 

11% 
 
 
20% 
 
 
6% 

--% 
 
 
--% 
 
 
--% 

46% 43% 50% 51% 63% 76% 

65-76 
år 
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Inför varje intervju så bad vi den som skulle bli intervjuad att komma med förslag på platser 
där intervjun kunde äga rum, som Trost (1997) säger så är det viktigt att den intervjuade 
känner sig trygg i den miljön där intervjuandet sker för att inte hamna i underläge. Vid 
intervjutillfällena så var vi båda närvarande, en av oss var den som skötte själva intervjuandet 
och den andra höll sig i bakgrunden och antecknade och kom med eventuella tillägg och 
uppföljningsfrågor. 
 
Intervjuguiden har vi arbetat fram på det sätt att vi har funderat mycket över vilka frågor som 
vi kan ställa för att få respondenten att prata så mycket som möjligt kring e-handelns 
möjligheter och hinder. Efter det att vi kommit fram till en intervjuguide så genomförde vi två 
testintervjuer för att se hur frågorna fungerar och uppfattas av respondenten. Det vi märkte vid 
test intervjuerna var att trots att frågorna var på en övergripande nivå så gav det inte oss den 
mängd material som vi först hade trott. Detta ledde till att vi utökade intervju antalet från fyra 
till sju stycken, detta för att vi skulle få in det material som vi ansåg oss behöva för att kunna 
genomföra en trovärdig analys Vi märkte även att det skiljer sig från intervju till intervju 
beroende på vilken typ av person respondenten är, en del är mer pratvilliga än andra. Varför 
vi valde att göra frågorna på en så övergripande nivå som möjligt var för att undvika att få 
frågor av enkättyp samt att inte lägga in värderingar i frågeställningarna som kan styra 
respondenterna mot vissa svar, detta för att få ett så trovärdigt material som möjligt. Detta 
anser vi att vi lyckades bra med på det sätt att vi inte har påverkat respondenterna mot att 
svara på ett visst sätt med hjälp av frågeställningarna samt att frågorna inte är av enkättyp 
men det har varit svårt att få respondenterna att prata mycket om dessa frågor. De har vetat 
ganska klart vad de har tyckt om de olika sakerna och fattat sig ganska kort men som vi ser 
det så har vi ändå fått fram ett intervjumaterial som ger oss möjlighet att dra slutsatser om vårt 
syfte med studien. 

2.5 Analysmetod 
Den analysmetod vi har tänkt använda är en vågrät och lodrät analys, dessa beskriver vi nedan 
samt val av analystema. 

2.5.1 Val av analystema 

Enligt Widerberg (2002) finns det tre olika tillvägagångssätt vid val av analysteman; dessa är 
ett empirinära förhållningssätt, ett teorinära förhållningssätt samt framställningsformen. Ett 
empirinära förhållningssätt som är att rekommendera vid de flesta kvalitativa undersökningar 
görs på det sättet att teman hämtas utifrån det empiriska materialet (Widerberg, 2002). Det 
teorinära förhållningssättet innebär att teman hämtas utifrån teorier och begrepp som har 
ställts upp och som forskaren vill belysa (Widerberg, 2002). Framställningsformen innebär att 
låta en vision av hur själva texten som helhet ska se ut när den är färdig bestämma teman 
(Widerberg, 2002). 
 
Det vi har valt för att ta fram analysteman är det empirinära förhållningssättet eftersom det är 
ett vanligt sätt att göra detta vid kvalitativa undersökningar som vår undersökning samt att vi 
är intresserade av nya faktorer som kan tänkas komma fram i empirin. 

2.5.2 Rådata och transkribering 

Enligt Thomsson (2002) måste vi ha någon slags rådata för att kunna genomföra analyserna, i 
en intervjustudie som vår så är det de inspelade banden med intervjuer som är vår rådata. För 
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att kunna analysera rådatan har intervjuerna transkriberats och blivit till datafiler och 
papperskopior.  
 
2.5.3 Tolkningsprocessen  
I analysarbetet kan det vara konstruktivt att dela upp arbetet så att vi först gör en lodrät analys 
som skär igenom varje enskild intervju för att efter det göra en vågrät analys som skär tvärs 
över flera intervjuer (Thomsson, 2002). Vidare menar hon att det finns ingen bestämd ordning 
mellan dessa två analysdelar, i praktiken varvar man dessa för att uppnå den eftersökta 
förståelsen. Genom tolkning och försök till förståelse av vad som sägs av varje enskild 
deltagare, genom viss koncentration på användning av språk och med en kritisk reflexion över 
innehållet i varje intervju så bildar detta en bra grund för vidare analyser där alla intervjuer 
ingår. Med hjälp av detta arbetssätt är det tänkt att vi ska komma fram till en intressant och 
trovärdig tolkning som vi kan presentera i form av en reflekterande text. Thomsson menar att 
den enda riktlinjen i analysarbetet är uppriktighet i rapporteringen, läsaren ska kunna förstå 
hur resultatet som presenteras har vuxit fram alltså hur den som gjort analyserna gått till väga 
nästintill i detalj. Vidare så menar hon att om det är en tolkande analys så ska vi göra 
tolkningar av det som intervjudeltagarna har sagt, men tolkningarna måste var underbyggda 
så att läsaren kan förstå vad som tolkas på det sätt som det utförts. Författaren skriver att vid 
arbetet med den systematiska analysen behandlas varje intervju med största möjliga respekt 
och för att möjliggöra detta så ses varje intervju som ett eget verk samt analyseras för sig. 
Varje intervju innehåller intressanta och viktiga aspekter med betydelse för den förståelse som 
önskas, men det är först vid analyserna som intervjuerna blir riktigt intressanta enligt 
Thomsson. Vidare så menar hon att de analytiska frågor som nu ställs till intervjun kanske vi 
inte var medvetna om vid utförandet av intervjun och vår kunskap är mycket större nu än vid 
utförandet av intervjun. Den lodräta analysen fortsätter sedan med kodning, koderna är 
fantasiskapelser som reflekteras mot det som varje intervju säger oss och rent praktiska görs 
anteckningar vid intervjuerna i form av koder i kanten av texten eller markeringar av 
textavsnitt enligt författaren. Efter genomgången av intervjuerna enskilt så analyseras nu de 
olika teman/kategorier tvärs över alla intervjuer, allt som handlar om ett tema kan kodas med 
en gemensam kod för att underlätta arbetsprocessen enligt Thomsson. För oss så innebar det 
att vi färgade olika intressanta områden i texten för att få en bättre överblick som stöd för 
analysen. Thomsson menar att nu kan de delar som behandlar samma teman klippas ut och 
bilda en egen textmassa, när vi sen läser texten i sin helhet med de olika respondenternas 
berättelser om de teman och kategorier som valts ut så skapas en helt ny förståelse angående 
detta. Efter det summerar vi dessa texter samt beskriver vår förståelse på ett sätt som ska visa 
på att våra tolkningar är intressanta och sannolika i detta sammanhang. 

2.6 Analysens genomförande 
Här beskriver vi hur vi genomförde analysen. Först transkriberade vi intervjuerna och gjorde 
en sammanställning av dem. Sedan tog vi intervjuerna enskilt och försökte hitta 
kategorier/teman i innehållet samt försökte klumpa ihop dem ifall det blev många till bredare 
kategorier, detta blev den lodräta analysen enligt Thomsson (2002). Detta gjorde vi med varje 
intervju sedan jämförde vi de kategorier som var liknande mellan de olika intervjuerna för att 
få fram slutsatser av det, detta blev den vågräta analysen enligt Thomsson (2002). Vi 
jämförde även kategorierna med teorin för att se likheter och skillnader samt nyanser av de 
olika kategorierna och även om det framkom kategorier som ej fanns med i teorin. 
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2.7 Studiens rimlighet och trovärdighet  
Som forskare måste ett antal ställningstaganden göras under forskningsprocessen, ett av dessa 
ställningstaganden är svårigheter vid insamlande av information (Patel & Tebelius, 1987). 
Utifrån det problem som ska bearbetas och analyseras måste forskaren välja den 
informationsinsamlingsteknik som ger bästa möjlighet för att besvara frågeställningen samt ta 
ställning till de problem och svårigheter som berör insamlingstekniken och den önskade 
informationen (Patel & Tebelius, 1987). 
 
De begrepp som vanligtvis används (validitet och reliabilitet) för att beskriva denna 
problematik hör främst till kvantitativ bearbetning och analys, detta medför att det inte passar 
sig att använda dessa begrepp vid kvalitativa undersökningar (Patel & Tebelius, 1987). Patel 
& Tebelius använder sig därför av nya begrepp på grund av denna problematik, dessa begrepp 
är rimlighet och trovärdighet vid information i verbal form  
 
2.7.1 Rimlighet  
Enligt Patel & Tebelius (1987) så måste forskaren ställa sig frågor om graden av 
överensstämmelse i den information som har insamlats på grund av att den kvalitativa 
forskningens uppfattning om att mänskligt liv kännetecknas av variationsrikedom och 
föränderlighet. Patel & Tebelius menar att det inte finns absoluta kriterier att pröva den 
kvalitativa informationen mot utan forskaren måste visa på graden av rimlighet i 
informationen och tolkningarna. Detta har vi som forskare utfört genom att visa på hur vi har 
tolkat informationen för att de ska ha god rimlighet. Vidare så menar Patel & Tebelius att 
utgångspunkten för den kvalitativa forskningen är att alla människors situation är unik, men 
samtidigt att människor har vissa gemensamma erfarenheter och socialt betingade 
förhållanden. Detta medför att valet av analysenheter och kategorier är väldigt viktiga för 
rimligheten och måste motiveras antingen om det sker utifrån ett vardagsvetande eller ur ett 
teoretiskt perspektiv enligt Patel & Tebelius. Valet av analysenheter har vi gjort utifrån vissa 
teoretiska perspektiv som är våra urvalskriterier och att de ska ha ett vardagsvetande inom 
området e-handel. Enligt Patel & Tebelius kan en yttre bedömning av rimligheten utföras på 
ett antal olika sätt, redovisningen av tolkningarna kan granskas av uppgiftslämnaren för att de 
ska kunna se om det stämmer överens med det de har sagt, tolkningarna kan även bedömas 
mot vedertagna föreställningar och kunskap om fenomenet och så kan tolkningarna också 
relateras till den teoretiska förståelsen som varit utgångspunkt för arbetet. Vi har gjort detta 
genom att låta uppgiftslämnarna läsa igenom redovisningarna av tolkningarna och delge oss 
sina synpunkter på dessa. För att få en hög rimlighet gäller det att man undersöker rätt saker. 
För att kunna göra detta är det viktigt att man som forskare är påläst inom det 
forskningsområde som ska undersökas. Detta gjorde att vi ägnade en stor tid till att läsa in oss 
på forskningsområdet e-handel. Det spelar ingen roll hur påläst man än är om inte 
intervjufrågorna är av den karaktären att de kan kopplas till forskningsfrågan. Därför har vi 
ägnat stor tid till att få fram frågor som stärker rimligheten ytterligare och detta gjorde vi 
genom att göra frågor som är kopplade till vårt syfte med studien. 
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2.7.2 Trovärdighet 
Enligt Patel & Tebelius (1987) så är det viktigt att kunna argumentera för pålitligheten i den 
informationen som har tagits fram vid informationsinsamlandet och vid tolkningar av 
materialet. En viktig förutsättning för tolkande är enligt Patel & Tebelius att det finns en 
överensstämmelse mellan ord och handling samt att uppgiftslämnaren anger sina genuina 
upplevelser och känslor. Författarna menar att detta åstadkoms genom att uppgiftslämnarna 
måste vara motiverade, forskningstemat måste vara relevant för uppgiftslämnarna och så 
måste de vara beredda att ge uppriktig och fyllig information. Detta har vi gjort igenom vårt 
urval av respondenter för att de ska vara motiverade för att delge information och anse att 
forskningstemat är relevant. Svårigheten med detta är enligt Patel & Tebelius att få 
uppgiftslämnarna att ge personlig information som bottnar i egna erfarenheter. Som vi ser det 
så är det ju svårt att veta om de är uppriktiga vid redogörelserna av sina egna erfarenheter, 
men vi måste ju lita på vad respondenterna säger. Vid insamling av kvalitativ information 
ställs stora krav på forskaren eftersom vi som forskare måste engagera oss och gå in i 
interaktionen med äkta intresse och inlevelse enligt Patel & Tebelius. Vidare så menar 
författarna att tolkningsförfarandet kräver också inlevelse, förmåga att se det ovanliga i det 
vanliga samt att vara öppen och ha fantasi. Vidare så skriver Patel & Tebelius att 
trovärdigheten i tolkningarna kan kontrolleras genom att vi som forskare låter 
uppgiftslämnarna granska de tolkningar som gjorts och för att läsaren ska kunna bedöma 
trovärdigheten i tolkningarna måste forskarens perspektiv och utgångspunkter tydligt anges 
samt så måste förfaringssättet presenteras grundligt. På så vis ges läsaren en möjlighet att 
själv pröva, acceptera eller förkasta det tolkningar som gjorts (Patel & Tebelius, 1987). Detta 
har vi gjort genom att låta uppgiftslämnarna läsa igenom de tolkningar som gjorts och ge sina 
synpunkter på dessa samt så har vi varit tydliga med att visa på vad som uppgiftslämnaren 
säger och vilka som är våra tolkningar.  
 
Vi som intervjuat har försökt att ge ett så neutralt intryck som möjligt för att inte påverka den 
som intervjuas genom att ställa frågor på en nivå som inte innehåller våra egna värderingar. 
För att få en bättre intervjuguide vid våra intervjuer så gjorde vi ett antal test intervjuer på 
anhöriga till oss för att sedan låta de ge synpunkter på vårt intervjuande. Denna förberedelse 
gav oss möjlighet att rätta till små misstag och saker som skulle kunna misstolkas eller som 
var svåra för respondenten att förstå. Dessa förberedelser samt det som nämnts ovan anser vi 
har gjort att vår undersökning har en hög trovärdighet 
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3. Teori  
Avsikten med det här kapitlet är att ge läsaren en beskrivning av e-handel, e-handelns 
historia och olika typer av e-handel. Vi beskriver även möjligheter och hinder, dessa har vi 
delat upp så att de generella aspekterna och globala aspekterna är uppdelade. Ni som läsare 
kommer att upptäcka att det är mer material presenterat kring hinder för e-handeln än vad 
det är om möjligheterna, det beror delvis på att de möjligheter som vi skrivit om är bredare 
och på en högre nivå än hindren. 

3.1 E-handel 
Enligt Turban & King (2003) så är e-handel ett sammanfattande begrepp för hur transaktioner 
sker över nätverk och då mestadels Internet. Vidare så menar författarna att e-handeln 
innefattar köp och försäljning av varor, tjänster och information. Vissa e-handelsapplikationer 
ökar mycket som till exempel handeln med aktier över Internet, i Korea sker 70 procent av 
aktiehandeln över Internet enligt författarna. Vidare så menar Turban & King att e-handel 
kommer att få en stor inverkan på världen, inte bara på företag och yrken utan även på 
människor. E-handel innefattar inte bara köp och försäljning över nätverk/Internet utan också 
om att kommunicera, samarbeta och samla in information elektroniskt enligt Turban & King . 
 
Det vi menar med e-handel är att det är en handel som utförs på Internet. Istället för att som 
tidigare gå till en affär för att kunna känna och se på produkter så finns möjligheten att handla 
samma varor över Internet och det medför ett tids- och platsoberoende samt en tidsbesparing. 
Tanken med e-handel är att sammanföra köpare och säljare för att utöva handel över Internet. 
En fördel med e-handel är också att en ny bas av kunder kan nås via Internet som inte har 
varit möjligt tidigare och detta medför en ytterligare globalisering av handeln i världen. 

3.1.1 Definition av e-handel 

Turban & King (2003) tar upp definitioner av e-handel utifrån följande perspektiv: 
 

• Kommunikationsperspektiv – E-handel är leverans av varor, tjänster och 
information eller betalningar via nätverk eller på andra elektroniska sätt. 

 
• Affärsperspektiv – E-handel är en tillämpning av teknologi för att automatisera 

affärstransaktioner och arbetsflöden. 
 
• Tjänstperspektiv – E-handel är ett verktyg som tillgodoser företag, kunder och 

ledningars behov av att minska kostnader medan kvaliteten av kundservice förbättras 
och leveranshastigheten ökas. 

 
• Onlineperspektiv – E-handel erbjuder möjligheten att köpa och sälja produkter samt 

information över Internet och andra onlinetjänster. 
 

• Samarbetsperspektiv – E-handel är en pådrivande kraft vid samarbete inom och 
mellan organisationer. 

 
• Samhällsperspektiv – E-handel erbjuder en samlingsplats för samhällsmedlemmar 

för att samarbeta, göra upp samt lära sig. 
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Det finns en mängd definitioner av e-handel, en del av dem har vi beskrivit ovan. Nedan 
kommer vi att ge vår definition av e-handel som vi kommer att använda i studien. 
 

• E-handel är handel mellan köpare och säljare över ett elektroniskt medium, med 
elektroniskt medium menar vi Internet. 

3.1.2 E-handelns historia 

Enligt Turban.E, King.D, Lee.J & Viehland.D (2003) så utvecklades de första e-
handelsapplikationerna på tidigt 1970-tal och då handlade det om elektronisk överföring av 
tillgångar, men de applikationerna användes bara av stora organisationer och institut. Efter det 
kom elektronisk dataöverföring som medförde en ökning av användningen av e-handel till en 
hel del fler olika branscher som till exempel tillverkare och försäljare enligt författarna. 
Vidare så skriver författarna att dessa e-handelsapplikationer följdes av flera olika typer av 
tjänster som till exempel bokning av resor, aktiehandel och dessa system kallas för 
interorganisatoriska system. I början av 1990-talet då Internet blev tillgängligt för 
privatpersoner så myntades uttrycket e-handel och e-handelstjänsterna ökade snabbt enligt 
författarna. Vidare så menar Turban.E, King.D, Lee.J & Viehland.D att en anledning till 
denna ökning var utvecklingen av nya nätverk, protokoll, e-handelsmjukvara och ökad 
konkurrens mellan företag. Från 1995 och framåt så har det utvecklats mer innovativa 
applikationer såsom direktförsäljning över Internet och e-lärande samt att de flesta medelstora 
och stora företag har en egen Webbsida enligt författarna. Samt att de flesta stora företag i 
USA har portaler som anställda, företagspartners och privatpersoner kan få tillgång till 
information om företaget igenom (Turban.E, King.D, Lee.J & Viehland.D, 2003).  

3.1.3 Olika typer av E-handel 

Det finns en mängd olika typer av e-handel och vi kommer här att beskriva några olika typer 
av e-handel där konsumenter är inblandade för att tillgodose läsaren med en förståelse för de 
olika typer som finns, de klassificeras efter typen av transaktion som sker. 
 
Till att börja med så beskriver vi business-to-consumer (B2C) som är en e-handelsmodell där 
företag eller organisationer säljer produkter eller tjänster till privatpersoner och denna typ av 
handel kallas också för e-tailing (online retailing)(Turban et al., 2004).  
 
En annan typ av handel där konsumenten är inblandad i är business-to-business-to-consumer 
(B2B2C). Den typen av e-handel utförs på det sättet att ett företag tillför en produkt eller 
tjänst till ett klientföretag. Klientföretaget har sina egna kunder som också kan vara deras 
anställda som produkten eller tjänsten är tillförd till utan att tillägga värde till 
produkten/tjänsten (Turban et al., 2004). 
 
Dessa två typer av e-handel är något som vi tror att en konsument kan uppfatta som samma 
sak. Med det menar vi att det är nog oftast så att en konsument inte tänker på att det är en 
underleverantör som man beställer från. Ett exempel på detta kan vara att en konsument går in 
på en sportbutiks hemsida för att beställa ett par joggingskor och bestämmer sig för ett par 
Nikeskor. Beställningen görs och kunden uppfattar det som att beställningen är av typen 
business-to-consumer (B2C) men i själva verket så är det en business-to-business-to-
consumer (B2B2C) som gjorts eftersom att butiken är en underleverantör för Nike.  
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Consumer-to-consumer (C2C) är handel direkt mellan privatpersoner och kan innefatta 
försäljning av bilar, hus och så vidare via annonser online. Även också reklam för personliga 
tjänster över Internet (Turban et al., 2004). 

3.2 Generella möjligheter vid e-handel för konsumenten 
Enligt Turban et al. (2004) så är den största fördelen med e-handel möjligheten att göra 
affärer från vilken plats som helst och vilken tid på dygnet som helst samt till en rimlig 
kostnad. Turban & King (2003) skriver att fördelarna vid e-handel för konsumenterna är mest 
inriktade på bekvämlighet, tid och pengar. 
 
E-handeln ger konsumenten fler valmöjligheter av produkter och leverantörer, och 
konsumenten kan få tag i relevant och detaljerad information angående produkterna samt göra 
jämförelser mellan produkterna på bara några sekunder istället för flera dagar eller veckor 
enligt Turban & King (2003). Vidare så menar författarna att när konsumenterna kan göra 
snabba jämförelser och att handla från olika platser så medför det en ökad konkurrens mellan 
e-handelsföretagen och lägre priser för konsumenterna. 
  
I vissa fall medför e-handel en snabbare leverans av produkter, speciellt med digitaliserade 
produkter enligt Turban & King (2003). En annan fördel för konsumenten enligt författarna är 
möjligheten att köpa skräddarsydda och personliga produkter till en rimlig kostnad samt att e-
handeln möjliggör också en ny form av interaktion både kommersiellt och socialt som till 
exempel auktioner på Internet där privatpersoner kan sälja saker snabbt och köpare kan hitta 
samlarobjekt samt göra fynd. 

3.2.1 Tiden förlorar sin betydelse 

E-handel medför en möjlighet att utföra transaktioner året runt, 24 timmar om dygnet och från 
nästan vilken plats som helst (Turban & King, 2003). I de flesta fall då en tjänst läggs ut på 
Internet så försvinner beroendet av personal och genom det även beroendet av klockan. Detta 
leder till att elektroniska tjänster blir tillgängliga dygnet runt, året runt utan en extra kostnad. 
Med detta så kan det erbjudas en bättre kundservice. Människor har olika dygnsrytmer och 
arbetstider, vilket gör att det kan passa bättre för vissa att uträtta exempelvis sina bankärenden 
på natten (Ström, 1998).   

3.2.2 Rummet förlorar sin betydelse 

Den digitala revolutionen minskar betydelsen av rummet i en stor utsträckning. Man kan 
flytta alla typer av information tvärs över jordklotet mer eller mindre momentant. 
Informationen kan bestå av bilder, text, ljud och video. Priset för den långväga 
kommunikationen sjunker snabbt och i slutändan kommer kommunikationen att kosta lika 
mycket oavsett om den skickas till andra sidan gatan eller till andra sidan jordklotet. Man 
skulle även kunna säga lika lite om priset eftersom att kostnaderna för tele- och 
datakommunikation spås att sjunka mer och mer under överskådlig framtid (Ström, 1998). 
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3.3 Tillkommande möjligheter vid global e-handel 
Den globala e-handeln erbjuder konsumenterna ett större utbud och ger dem möjligheter att 
kunna beställa varor som inte går att få tag på inom landets egna gränser. I framtiden menar 
Ström (1998) att den som köper en produkt bättre känner till utbudet av produkter och 
prisbilden samt ofta till och med globalt, en alternativ leverantör ligger bara ett klick bort. 
Vidare så skriver Ström att marknadssituationen påverkas av att möjligheten att jämföra 
produkters pris, specifikationer etc. ökar med den ökande utvecklingen av IT-samhället. Detta 
medför en så kallad hyperkonkurrens enligt Ström då leverantörers marginaler pressas och det 
blir lättare att jämföra priser. 
 
Enligt Konkurrensverket (2001) så får konsumenter via Internet tillgång till och överblick av 
ett större sortiment samt får bättre förutsättningar för att genomföra rationella val vid inköp. 
Vidare så skriver Konkurrensverket att e-handel gör den internationella marknaden tillgänglig 
även för hushåll och det är en stor fördel utifrån konsumenternas synpunkt. 

3.4 Generella hinder vid e-handel för konsumenten 
Konsumenterna känner inte ett mervärde med att köpa och konsumera saker över nätet och 
det gör att många väljer att inte prova e-handel (Post & telestyrelsen 2001). 

3.4.1 Tillgänglighet 

Ett hinder som Chaffey (2002) tar upp är tillgången till Internet, men för de som har tillgång 
finns det ytterligare hinder för handlande. Användarna ser inte fördelarna med att handla över 
Internet och tycker att det är för kostsamt, dessa är de största hindren enligt Chaffey. 
 
Enligt Post & telestyrelsen (2001) så måste man som kund ha tillgång till en hög 
överföringskapacitet där nedladdningarna går fort för att det ska vara attraktivt att handla via 
Internet, detta gäller främst vid användandet av sidor som kräver större informations-
inhämtningar som till exempel sidor med mycket bilder. 
 
Vidare så menar Post & telestyrelsen (2001) att för kunder som inte har en fast uppkoppling 
utan använder sig av uppkoppling per tidsenhet kan benägenheten att fönstershoppa för nöjets 
skull antas vara mindre. Vilket i sin tur leder till att en kund med uppkoppling per tidsenhet 
förmodas göra färre inköp än om kunden haft en fast uppkoppling enligt Post & Telestyrelsen. 
 
Enligt Post & telestyrelsen (2001) så kan många kunder inte välja den uppkoppling som 
önskas, eftersom man som kund är beroende av att det finns leverantörer som levererar 
bredbandsuppkopplingar till det område som kunden befinner sig i. Finns inte den lösningen 
så blir kunden lämnad till andra tillgängliga lösningar enligt Post & Telestyrelsen. 

3.4.2 Tillit 

Enligt Post & telestyrelsen (2001) så blir handel via e-handel mindre attraktivt om det saknas 
smidiga betalningssätt för kunden, som kund vill man ha ett enkelt, säkert och billigt sätt att 
betala sina varor. Vidare så menar Post & Telestyrelsen att när det gäller säkerheten med 
betalning så är det ställningstagande och att idag står kontokortsföretagen för risken om ett 
kontokort skulle användas för bedrägeri på nätet, med en lösning som bygger på smarta kort 
och certifikat blir kunden den ansvarige. 
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Leverantörerna tar inte alltid allvarligt på den säkerhetsproblematik som en konsument har. 
Okrypterade förbindelser är en orsak till varför konsumenter tvekar inför att lämna ut sitt 
kontonummer. Det är heller inte ovanligt att en konsument också måste lämna ut annan 
information som till exempel personnummer och adress i okrypterade webbformulär (Post & 
telestyrelsen, 2001). 
 
Information som en kund lämnar ut om sig själv kan komma att användas på ett sätt som inte 
kunden önskar fast förbindelsen är säker. Det kan till exempel vara så att säljaren säljer 
informationen vidare eller lagrar den för framtida behov. Detta är inte något unikt problem, 
men eftersom det är enkelt att samla in uppgifter och beteenden om en kund och kombinera 
dem, utgör e-handeln att stort hot mot den personliga integriteten (Post & telestyrelsen, 2001).  
 
För leverantörer som har vidtagit åtgärder för att skapa en teknisk säker miljö och värna om 
den personliga integriteten är det viktigt att man når ut till kund med detta. En stor tillit och 
förtroende till leverantör är en betydelsefull faktor för e-handel (Post & telestyrelsen, 2001). 
 

 
Figur 3: Från ”E-handel - fem förutsättningar” (Efter Post & telestyrelsen 2003, s.34) Andel 
av Internetanvändare som under de senaste sex månaderna har lämnat ut olika typer av 
personliga uppgifter på Internet, redovisat efter accessform, 2002. 

3.4.3 Finansiella aspekter 

Liksom traditionella postorderköp så kan det tillkomma fraktavgifter och expeditionsavgifter 
vid köp över Internet. Utöver detta så tillkommer uppkopplingsavgifter som krävs inför en 
eventuell beställning. Dessa aspekter kan göra att den eventuella prisskillnaden som var från 
början elimineras och kostnadsmässiga skäl för att handla på webben försvinner (Post & 
telestyrelsen, 2001). 
 
Elektroniska klienter kan vara till hjälp för konsumenterna när det gäller att få fram tänkta 
leverantörer av en viss vara. Det är inte alltid så att dessa klienter är neutrala vilket leder till 
att konsumenten endast får ett urval av möjliga klienter (Post & telestyrelsen, 2001). 
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Med e-handeln så blir både villkor och priser lättare tillgängliga för konsumenterna men även 
för leverantörer. Detta leder till att leverantörer kan koordinera sina prissättningar till nackdel 
för konsumenterna (Post & telestyrelsen, 2001). 

3.4.4 Geografiska hinder 

Många problem som är relaterade till distanshandeln kan även kopplas till e-handeln. Hit hör 
sådana problem som att kunden inte har möjlighet att undersöka produkten närmare och att 
det är besvärligt att returnera varor. Man kan även jämföra bristen i tilliten till leverantören, 
men för e-handeln så kan den upplevas som mer svårtillgänglig eftersom en webbadress inte 
har koppling till postadressen (Post & telestyrelsen, 2001). 

3.4.5 Ekonomiska hinder 

Nyckeln till det finansiella hindret för e-handeln är elektroniska betalningssystem. För att 
kunna sälja effektivt måste e-handelsföretagen ha flexibla betalningsmetoder som passar för 
olika grupper av konsumenter (Turban et al., 2004). 

3.4.6 Utbud och efterfrågan 

Många konsumenter känner att det utbud som finns med e-handeln inte motsvarar deras 
behov eller önskemål. Det kan också upplevas svårt för en konsument att hitta det som 
efterfrågas trots alla hjälpmedel i form av olika sökmotorer, detta kan leda till att utbudet 
känns mer begränsat än vad det verkligen är (Post & telestyrelsen, 2001). 

3.4.7 Tekniska svårigheter 

För många användare skapar illa utformade användargränssnitt och dialoger en osäkerhet. Det 
kan vara svårt att navigera sig på sidan och att få fram den information som användaren söker, 
det kan vara till exempel information om produkter och tjänster, köpevillkoren och vem det är 
som har ansvaret för försäljningen. Som användare kan det också kännas svårt att veta när en 
process kan avbrytas eller när beställningen har genomförts eller inte. Om tekniska problem 
skulle uppstå så kan det vara svårt att komma i kontakt med den som driver webbplatsen för 
att få hjälp (Post & telestyrelsen, 2001). 

3.5 Tillkommande hinder vid global e-handel 
Enligt Turban et al. (2004) så finns det en del hinder för global e-handel trots de många 
fördelar och möjligheter som följer med globaliseringen. 
 
Enligt Turban et al (2000) så finns det en mängd hinder för global e-handel och en del av 
dessa hinder är liknande för vanlig e-handel. Hindren som författarna tar upp är som följer, 
rättsliga aspekter, marknadstillgång, finansiella aspekter, språk och översättning och handel 
med olika valutor. 
 
Geografiska avstånd är den mest uppenbara svårigheten enligt Turban et al (2004) men inte 
alltid den viktigaste, istället så handlar det ofta om kulturella, administrativa och ekonomiska 
problem. 
 
Tuunainen (1999) menar att tekniken dominerar hindren för global e-handel såsom 
infrastruktur, standarder och säkerhet. I Tuunainens undersökning har de även fått fram att 
integrationen av e-handelsapplikationer i existerande system är ett hinder men skriver också 



 
Teori 

 

17 

att de problemen troligen kommer att försvinna gradvis. Vidare så skriver de att motstånd till 
förändring, brist på kunskap om möjligheterna med global e-handel och brist på flexibel 
mjukvara är nyckeln till användning av datorstyrd handel på en global nivå. Vidare så menar 
Tuunainen att det finns en mängd hinder för att lokal och global e-handel ska få genomslags-
kraft såsom rättsliga, politiska och kulturella problem. 

3.5.1 Rättsliga aspekter 

Turban et al. (2000) menar att utmaningen med att utforma en internationell policy-
överenskommelse är hur det juridiska ramverket ska säkras för användningen av e-handel 
över hela världen utan att inskränka statens rättigheter att utföra sina egna uppgifter. En del av 
de rättsliga aspekterna som är inblandade är rättsskipning, export- och import regler, 
intellektuell egendom, kryptering och säkerhet, kontrakt, autentisering, integritetsskydd, 
transaktioner över gränser, innehållskontroll och konsumentskydd enligt författarna. 

3.5.2 Marknadstillgång 

Om inte marknadstillgångs problem tas om hand så kan de leda till att tillväxten av global e-
handel hindras. Byggandet av en telekommunikations infrastruktur som kan anpassa sig till 
alla användare och data typer är nödvändig (Turban et al., 2000). 
 
Vidare så menar Turban et al. (2000) att undersökande av tekniska standarder och att följa 
dessa kommer att minimera eller eliminera möjligheten av inkompatibla tekniker mellan 
företagen och användarna. 

3.5.3 Finansiella aspekter 

Enligt Turban et al. (2000) så innefattar dessa aspekter tullavgifter, beskattning och 
elektroniska betalningssystem. Vidare så menar de att det är svårt att hantera tulltaxor för 
produkter som beställs över Internet och levereras på vanligt sätt, många länder vill lägga till 
tulltaxa på produkter och på så sätt öka priset för konsumenten/företaget. Alla produkter som 
levereras på vanligt sätt måste gå igenom tullen och det medför att leveranstiden ökas och 
tiden är en viktig faktor vid kundens beslut att beställa varor över Internet enligt författarna. 
Vidare så menar Turban et al. att den största tidsbesparingen görs vid handel med 
digitaliserade produkter eftersom de inte påverkas av skatter och tulltaxor, detta kommer att 
spela stor roll för succé av global e-handel.  
 
En annan viktig finansiell aspekt är enligt Turban et al. (2000) utbytet av pengar, all 
elektronisk betalning måste kunna hantera växling av olika valutor och detta sker oftast 
automatiskt vid användande av kreditkort, men i de fall kreditkort inte används måste detta 
skötas. Författarna menar att en annan sak som måste hanteras är försäljningsskatt, 
import/export avgifter samt integrering av e-handelstransaktioner i ekonomisystemen hos 
säljarna. 
 
När det gäller handeln över nationsgränser så finns det en massa komplicerade bestämmelser 
som skapar en osäkerhet för den enskilde. När man beställer en vara utanför EU så är det inte 
alls säkert att man betalar det pris som varan annonserades för när man hämtar ut det på 
posten. Vid handel utanför EU så tillkommer tullavgift och mervärdesskatt på det tullpliktiga 
beloppet. Posten tar även ut administrations- och expeditionsavgifter. Detta gör att en vara 
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som beställs utanför ett EU land kan öka väsentligt i pris, och det kan vara svårt för en kund 
att veta vilka regler som gäller och vilket det totala priset blir (Post & telestyrelsen, 2001). 

3.5.4 Språk och översättning 

Enligt Turban et al. (2000) så är språket en intressant och komplicerad utmaning vid handel 
mellan olika länder och regioner, även om engelskan är det mest accepterade språket på 
Internet så måste en webbsida ofta vara speciellt designad för den tänkta marknaden. De 
största problemen vid denna typ av språkspecialisering är tid och pengar, Turban et al. skriver 
att det tar ungefär en vecka för en mänsklig översättare att översätta en medelstor webbsida 
till ett annat språk. 

3.5.5 Handel med olika valutor 

En annan möjlig faktor som kan hindra global e-handel är de olika valutornas växelkurs som 
kan ändras varje minut. Detta sköts igenom ett system som kom 1998 av WorldPay System, 
detta program låter försäljare erbjuda produkter i 126 olika valutor. Det är baserat på SET 
protokollet som ger realtidsväxelkurser så att köparna kan få priset på produkterna i sin egen 
valuta, men köparna vet inte exakt hur mycket de betalat förrän de får sitt månadsbrev med 
transaktioner från banken och många banker lägger till avgifter på detta (Turban et al.,2000). 

3.5.6 Kulturella hinder 

Enligt Turban et al. (2004) så är Internet en mångfacetterad marknadsplats med användare 
från många olika kulturer och den multikulturella naturen av global e-handel är viktig 
eftersom kulturella skillnader bestämmer hur människor interagerar. Denna interaktion med 
företag och med varandra baseras på sociala normer och regler, lokala standarder, religiösa 
uppfattningar och språket enligt författarna. 
 
Dessa språkskillnader innefattar enligt Turban et al. (2004) stavningsskillnader mellan till 
exempel Amerikansk engelska och Brittisk engelska, format på informationen till exempel 
datumhantering som kan vara MM/DD/ÅÅ eller DD/MM/ÅÅ. Grafik och ikoner kan skilja 
mellan olika länder samt mätningsstandarder såsom metersystemet och imperialsystem, även 
användningen av färger skiljer sig mellan olika länder (vit är en begravningsfärg i vissa 
länder) enligt författarna. Vidare så menar de att olika tidszoner spelar också roll för e-
handeln globalt som till exempel lokala tidszoner gentemot GMT (Greenwich Mean Time) 
och att ha postnummer som krav att fylla i ett beställningsformulär kan ställa till problem för 
länder som inte har postnummer. Samt att olika länder har olika syn på skyddandet av den 
personliga integriteten som till exempel så har den Kinesiska synen på copyright rötterna i 
Konfucius lära (Kinesisk filosofi/religion) enligt författarna. Vidare så skriver Turban et al att 
sättet som individer får tillgång till Internet också skiljer sig från land till land som till 
exempel från jobbet, hemifrån eller webcafeeér. Hur stor användningen av e-handeln är bland 
individer har att göra med tillgången av datorer och Internetuppkoppling samt att individens 
okunnighet om datorer och Internet också är hämmande faktorer när det gäller e-handelns 
utveckling enligt Turban et al.. 

3.5.7 Administrativa hinder 

Ett av de mest omtvistade områdena inom den globala e-handeln är lösningen på de 
internationella rättsliga aspekterna. En mängd regeringar världen över och internationella 
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organisationer jobbar tillsammans för att hitta möjligheter för att ta fram rättsliga standarder 
(Turban et al., 2004). 
 
I dag finns det stora brister i EG-direktiven kring e-handeln, och stora utrymmen finns för de 
enskilda länderna att skapa specifika inhemska lagar för e-handel. Detta kan medföra 
svårigheter vid handel över nationsgränserna. WTO har ännu inte hunnit med att anpassa sitt 
regelverk till e-handel, detta är ett hinder för gränsöverskridande e-handel. Standarder och 
klassificering av varor och tjänster samt avtal om tullfrihet är exempel på områden som måste 
anpassas (Post & telestyrelsen, 2001). 
 
World Trade Organization (WTO) och Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) är två av 
de internationella organisationerna som har arbetsgrupper som arbetar för att minska hindren 
för e-handel inom områdena prissättning, tullar, import/export restriktioner, skatter och 
produktspecifika regler enligt Turban et al. (2004). 
 
Ett annat problematiskt hinder för den globala e-handeln angående det administrativa 
avstånds problem är skyddet av den personliga integriteten hos konsumenten, detta problem 
har EU satt upp ett reglemente för som heter EU Data Protection Directive. Det mest 
kontroversiella i den lagstiftningen är ett förbud som hindrar utförsel av personlig information 
från EU-medlemsländer till länder som inte har ett tillräckligt skydd av personlig information 
Detta kan innefatta en del stater i USA och det kan hindra den transatlantiska handeln, men 
förhandlingar angående en lösning av detta problem pågår (Turban et al., 2004). 

3.5.8 Geografiska hinder 

De geografiska hindren för global e-handel är väl kända angående leverans av varor och 
tjänster över internationella gränser, dessa hinder är som följer skillnader i transport 
infrastruktur mellan och inom olika länder samt vilken typ av produkt eller tjänst det handlar 
om. Som ett exempel så är geografiskt avstånd nästan irrelevant i handel med mjukvara över 
Internet (Turban et al., 2004). 
 
Det är inte alltid lätt för en konsument att komma i kontakt med företag som bedriver sin 
verksamhet på Internet till exempel vid klagomål på en vara eller tjänst. Det kan även vara 
svårt att veta i vilket land som företaget fysiskt befinner sig i och vilka lagar det är som gäller, 
speciellt om det är två eller flera länder som är inblandade (Post & telestyrelsen, 2001). 

3.5.9 Ekonomiska hinder 

I områden som regeringar reglerar så har de enligt Turban et al. (2004) försökt införa regler 
från vanlig handel till e-handeln, men inte med så stor framgång. Ett exempel på det är 
mjukvara som beställs på vanligt sätt och levereras i ett paket blir beskattat och får pålagd 
tullavgift, men i det fall konsumenten laddar hem mjukvaran över Internet så förlitar det sig 
på frivillig rapportering och inbetalning av skatt, det sker inte så ofta enligt Turban et al.. En 
stor skattefråga i USA är ett försök att beskatta köp gjorda av innevånarna i staterna från 
andra staters e-handelsföretag enligt författarna. 
 
Det är svårt att kontrollera e-handeln från länder utanför EU, vilket leder till att det är svårt att 
påföra mervärdesskatt. De nuvarande reglerna är svåra att förstås och följs inte alltid. 
Försäljningen av elektroniskt levererade varor ska beskattas där konsumtionen sker. Med 
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andra ord så innebär det att varor som är köpta i USA skall påföras mervärdesskatt i Sverige 
(Post & telestyrelsen, 2001).  
 
Turban et al. (2004) menar att kreditkort används mycket i USA medan många europeiska 
och asiatiska konsumenter föredrar att betala på vanligt sätt (offline). Vidare så skriver 
Turban et al att även inom kategorin av vanliga betalningssätt måste företagen erbjuda olika 
typer beroende på de olika länderna, som till exempel i Frankrike föredrar konsumenterna att 
betala via check, i Schweiz vill de ha en faktura via mail, i Tyskland betalar konsumenterna 
oftast vid leveransen av varorna och i Sverige sker betalningen oftast via Internet med 
betalkort. 



 
Empiri 

 

21 

4. Empiri 
I detta kapitel beskriver vi resultaten från de intervjuer som vi har genomfört. Dessa är 
baserade på den intervjuguide (se bilaga 1) som vi har arbetat fram. Vi presenterar en 
intervju i taget med svaren från respektive respondent utifrån de teman vi hittat, detta utgör 
ett steg i den lodräta analysen (se kapitel 2). De teman vi har hittat är betalning/säkerhet, 
pris, personlig kontakt, utbud, handelsplats och framtiden för e-handel. 

4.1 Respondent A 
Här presenteras intervjun med respondent A. 

4.1.1 Betalning 

Respondent A använder sig av betalning via faktura vid e-handel och aldrig av betalning med 
kort och han säger att inte riktigt litar på kortbetalning över Internet. Respondent A säger 
samtidigt att han inte vet om kortbetalning är osäkert eller inte. Det respondent A grundar 
detta på är att han har hört att det inte är så säkert med kortbetalning över Internet och väljer 
därför att få en faktura och betala när varan är levererad. Respondent A skulle vilja att 
betalningssätten var enklare att använda. 

4.1.2 Säkerhet 

Respondent A säger att det är brist på information angående säkerhet eller inte nog tydlig 
information som gör att han känner sig osäker vid handel över Internet, men samtidigt så 
säger respondent A att det kanske går att ta reda på den informationen men det är inte det 
första han gör. Respondent A upplever osäkerheten att inte veta hur säkert det är med e-
handel som ett hinder. Respondent A vill att det ska vara tydligare hur pass säkert 
betalningssättet är samt att veta att varan som beställts också levereras. 

4.1.3 Handelsplats 

Det som skulle göra respondent A säkrare vid handel över Internet är att veta att det är många 
som använder en tjänst och att det görs mer reklam för tjänsten. Respondent A menar att det 
mest görs reklam för de största företagen till exempel Blocket (www.blocket.se) och deras 
tjänster har respondent A använt sig av och det har fungerat för respondenten.  

4.1.4 Pris 

Respondent A tycker att det är lättare att jämföra priser vid e-handel men säger samtidigt att 
han inte tycker att det är så mycket billigare att handla över Internet. 

4.1.5 Fysisk kontakt med varan 

Det som respondent A ser som skillnader mellan traditionell handel och e-handel är att det vid 
traditionell handel finns möjlighet att klämma, känna och se på varan. Respondent A säger att 
den delen av handeln försvinner vid e-handel för att det inte går att se varan på samma sätt 
som i en butik vid e-handel. 
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4.1.6 Utbud 

Respondent A tycker att det är ett större utbud av varor vid e-handel och att det är bra att det 
går att se samma varor på olika handelsplatser samt att det går att handla från hela världen. 

4.1.7 Framtiden för e-handel 

I framtiden vill respondent A att det ska gå att köpa saker enkelt över Internet och veta med 
säkerhet att sakerna kommer samt att betalningarna fungerar. Även att det kanske kommer att 
gå att köpa matvaror från ICA eller Konsum och få varorna hemkörda. 

4.2 Respondent B 
Här presenteras intervjun med respondent B. 

4.2.1 Betalning 

Respondent B använder sig av kortbetalning över Internet när det handlar om mindre summor. 
När det handlar om större summor så föredrar han postpaket där man löser ut det på posten, 
med den bakgrunden att han känner sig säkrare att betala när varorna levererats istället för att 
ligga ute med pengar. 

4.2.2 Säkerhet 

Respondent B tycker att säkerheten fungerar bra och litar även ganska starkt på den, men 
säger samtidigt att det beror mycket på vilken sida det är ifrån. Respondent B säger även att 
han inte riktigt är insatt men att han kan tänka sig att många företag vill öka det här med 
säkerheten just för att många är negativa till det och att även han tänker på det när han ska 
handla med en större summa, men handlar det bara enligt honom om en cd-skiva så då lägger 
han ut pengarna och ser vad som händer. 

4.2.3 Handelsplatser 

Typen av handelsplats är viktig för respondent B. Han tycker att han lärt sig att skilja på de 
företagen som finns på Internet genom åren. Saker som han tar hänsyn till när han handlar 
över Internet är storleken på företaget och här tar han även upp företaget Net on Net 
(www.netonnet.se) som ett exempel och beskriver det som är ett stort företag med ett bra 
rykte och som han även har ett stort förtroende till. Respondent B nämner vidare om vikten att 
ha en välformulerad Internet sida som inger ett förtroende åt kunderna, just detta tror 
Respondent B att många företag faller på att de är seriösa men deras Internet sida speglar inte 
detta. 

4.2.4 Pris 

Respondent B säger att det är ofta billigare att handla över Internet, och att det är just det som 
gör att han väljer att handla på det sättet.  

4.2.5 Frågor kring varor/Personlig kontakt 

Respondent B upplever det svårare att få svar på olika frågor som kan finnas kring en vara 
som finns på Internet än i en vanlig butik. Det går att skicka mail till de flesta företag där man 
kan ställa frågor om olika varor men det kan ta flera dagar innan ett svars fås. Respondent B 
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menar att i de flesta fall så är det enda alternativet att få svar på sina frågor angående en vara 
att leta upp det själv och läsa om det vilket inte alltid är det lättaste.  

4.2.6 Reklamation av en vara 

Respondent B menar att reklamation av en vara kan vara ett problem av varor som handlats 
över Internet, det är inte lika lätt som om varan skulle vara köpt på El-giganten då det bara är 
att gå dit med varan och få den bytt. Respondent B säger att han själv är dålig på att sätta sig 
in i vad det är som gäller vid öppet köp och sådant men anser att det borde vara samma som 
vid ett köp från en vanlig butik. 

4.2.7 Fysisk kontakt med varan 

Respondent B säger att en del saker som han handlar vill han ändå klämma, känna och titta på 
och när det gäller sådana saker så är det kanske lättare att gå i en vanlig affär än att handla 
över Internet. 

4.2.8 Utbud 

Det som respondent B upplever som en stor möjlighet vid handel över Internet är att det går 
att få tag på saker som inte går att köpa i vanliga affärerna samt så är de lättare att hitta det 
man vill. Enligt respondent B så är det som gör att han väljer att handla över Internet. 

4.2.9 Framtiden för e-handel 

Respondent B säger att det är lite svårt att tänka sig och tycker att det fungerar ganska bra på 
många ställen ändå. Respondent B säger samtidigt att det beror på vilken typ av varor det är, 
tekniska prylar som tv apparater tycker han inte det är några problem att hitta bra ställen att 
leta på samt att det är många vanliga företag som till exempel El-giganten och OnOff som 
även har Internethandel. Den typ av handel som respondent B ser kan komma i framtiden är 
handel av matvaror som även har pratats om ända sedan Internet kom. Respondent B säger att 
han har svårt för att tro att det kommer att slå igenom men att det kan säkert fungera för en 
del.  

4.3 Respondent C 
Här presenteras intervjun med respondent C. 

4.3.1 Betalning 

Respondent C har använt sig av att betala in på någon annans konto efter att han vunnit 
budgivning på Tradera (www.tradera.com) och efter att pengarna har kommit in på deras 
konto så skickar de varan. Enligt respondent C så fungerar det för de personer som säljer har 
omdömeslistor och ifall de inte gör rätt för sig så får de dåligt omdöme, men han är trots det 
medveten om att han ändå kan bli lurad. Respondent C använder sig mest av det 
betalningssätt som beskrivits ovan men menar att det är en chansning men det kan det vara 
värt.  

4.3.2 Säkerhet 

Respondent C upplever en osäkerhet att veta om han ska bli lurad vid e-handel. 
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4.3.3 Pris 

Möjligheterna som respondent C ser vid e-handel är att han kan hitta bra saker billigt. 

4.3.4 Personlig kontakt 

En fördel med traditionell handel gentemot e-handel enligt respondent C är att man får prata 
med någon om just den produkten. 

4.3.5 Fysisk kontakt med varan  

Respondent C tycker att en annan fördel med traditionell handel jämfört med e-handel är 
möjligheten att känna på produkten. 

4.3.6 Utbud 

Respondent C menar att en fördel med e-handel är att om det är just en produkt som han vill 
köpa så hittar han det lätt och att han inte behöver köra runt med bilen för att hitta en speciell 
produkt. 

4.3.7 Framtiden för e-handel 

Respondent C tycker att det som behöver förbättras vid e-handeln är säkerheten och att det 
ska vara svårt att bli lurad samt att det ska gå att köpa vad som helst av vem som helst. 
Respondent C hoppas att det ska bli enklare och billigare att kunna importera varor samt att 
slippa tullavgifter och andra avgifter. 

4.4 Respondent D 
Här presenteras intervjun med respondent D. 

4.4.1 Reklamation av en vara 

Respondent D har inte varit med om att det blivit fel vid e-handel men är alltid noga med att 
höra sig för innan hon beställer vad som gäller om det skulle bli något fel. Det har gått bra och 
hon har tagits emot på ett bra sätt och det har varit enkelt. Respondenten säger att oftast så 
finns det möjlighet att skicka tillbaka varan även om det är besvärligare vid e-handel. 
Respondenten säger också att som beställare vill man veta att det är rätt vara som levereras.  

4.4.2 Tillgänglighet 

E-handel är något som respondent D anser går snabbt, det behövs bara några klick sedan är 
varan på väg. Hon ser e-handel som något positivt när man bor i Luleå eftersom att det är lätt 
åtkomligt, e-handeln över Internet ger möjligheter att få tag på produkter som inte finns här. 

4.4.3 Säkerhet 

I början av användandet av e-handeln var respondent D lite orolig över säkerheten, men 
numera är detta inget som hon tänker mycket på. Detta har att göra med att det alltid har 
fungerat bra och att hon inte har hört någon som det inte har fungerat för.  
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4.4.4 Betalning 

När respondent D har e-handlat så har hon betalat både med att lämna ut kortnumret och mot 
postförskott som även också varit det vanligaste. De summor som respondenten har handlat 
för är varierande, och hon skulle tänka sig för mer om det skulle handla om större summor. 

4.4.5 Pris 

E-handel ger möjlighet att få tag på olika varor till ett bättre pris. 

4.4.6 Fysisk kontakt med varan 

Respondent D tycker att det största problemet med e-handeln är det att det inte går att prova, 
känna och se på varan, detta gör att det är svårt att riktigt veta vad det är som beställs.  

4.4.7 Utbud 

Respondent D tycker att utbudet är mycket större vid e-handel än vid traditionell handel. 

4.4.8 Framtiden för e-handeln 

En förbättring som respondent D efterlyser är att det ska bli lättare att hitta sidor där det finns 
e-handel, även fast det inte är så svårt idag. Först så tycker respondenten att det inte är så 
viktigt att e-handeln breder ut sig ännu mer eftersom att hon tycker att det är roligare att gå i 
vanliga affärer men så ändrar hon sig till att det skulle behöva bli mer och att utbudet blir 
större. Snabbmat och livsmedel är några produkter som respondent D efterlyser att kunna 
handla via Internet men är inte beredd att betala något extra för utkörning eftersom priset är 
en avgörande faktor för respondenten när det gäller handel över Internet. 

4.5 Respondent E 
Här presenteras intervjun med respondent E. 

4.5.1 Betalning 

Respondent E använder sig alltid av postförskott vid betalning över Internet och har aldrig 
använt Visa kortet. Vidare så säger respondent E att på de ställen hon har handlat ifrån har det 
inte funnit möjligheten att betala med Visa kort men skulle ändå inte välja det i första hand 
ändå för att det känns osäkrare, detta ifall någon skulle får tag i kontonummer.  

4.5.2 Handel över gränserna 

Hittills har det gått bra för respondent E men hon skulle känna sig osäker ifall det skulle vara 
ett företag utomlands. Hon menar att betalningen skulle kännas osäkrare, och även kontakten 
med företaget om något skulle bli fel på grund av språksvårigheterna som skulle kunna finnas. 
Respondent E anser även att Sverige har bättre lagar för handeln och om det uppstår ett 
problem så kan hjälp fås lättare.  

4.5.3 Handelsplatser 

Ett hinder som respondent E upplever är att vissa Internet sidor kan vara ganska anonyma och 
att man inte riktigt vet vem det är som döljer sig bakom dem. Osäkerheten är enligt 
respondent E det största hindret. 
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4.5.4 Pris 

Respondent E upplever e-handeln som en möjlighet när det gäller att få bättre priser på en 
vara jämfört med en vanligaffär. Respondent E upplever att frakten från ett annat land kan 
leda till att man inte vinner något på att beställa varor utanför Sveriges gränser och att det 
skulle vara bra om det skulle vara fraktfritt. Vidare så säger respondent E att hon på grund av 
dyr frakt inte har beställt från andra länder. 

4.5.5 Frågor kring varor/Personlig kontakt 

Respondent E säger att hon känner sig säkrare att handla via post order för att då kan hon 
skicka tillbaks det som inte passar lättare, över Internet är hon rädd att det ska blir krångel. 
Respondent E tycker att vissa Internetbutiker är krångliga och inte fungerat så bra som de 
borde samt att det kan vara krångligt att hitta olika varor. I de fall respondent E upplevt det 
krångligt att beställa direkt över Internet så har hon ringt eller mailat beställningen detta även 
för att kunna få en bekräftelse när varorna kommer. Enligt respondent E känns det tryggare att 
ha en person att prata med än att bara klicka på en Internetsida. 

4.5.6 Fysisk kontakt med varan 

Kläder har respondent E aldrig handlat över Internet för då vill hon hellre se och pröva 
kläderna, men menar att det är lite konstigt för hon har ju handlat kläder på postorder. 

4.5.7 Utbud 

Respondent E tycker att det är bra att hon kan få tag i saker som inte finns här, det kan vara 
till exempel vara något speciellt märke på ett klädesplagg. 

4.5.8 Framtiden för e-handel 

Respondent E tror att framtidens e-handel kommer att vara ungefär som nu men hoppas att 
det kommer att kännas lite säkrare. Respondent E brukar anmäla sig till hundutställningar på 
Internet men önskar att även det ska bli mer utvecklat och att det i framtiden ska vara möjligt 
att anmäla sig till alla hundutställningar och prov. På vissa av dessa går det även att betala 
direkt efter det att anmälan är gjord via sin Internetbank och det upplever respondent E som 
något positivt.  

4.6 Respondent F 
Här presenteras intervjun med respondent F. 

4.6.1 Tillgänglighet 

Respondent F tycker att det är smidigt och lätt att beställa saker via e-handel och sen hämta ut 
sakerna på posten eller få dem i brevlådan. Vidare så upplever respondent F att det är lätt att 
hitta det han söker med hjälp av sökmotorer.  

4.6.2 Betalning 

Respondent F säger att han är lite nojig inför att betala med Visakort över nätet, men säger 
också att han var lite nojig i början över att betala räkningar över Internet men det fungerar ju 
bra. Respondent F använder sig oftast av postgiro eller bankgiro. Respondent F anser att det 
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är hyfsat säkert och har aldrig haft problem men är alltid lite nojig när han håller på med 
sådant.  

4.6.3 Säkerhet 

Respondent F säger att han skulle handla mer över Internet om det vore säkrare. 

4.6.4 Pris 

Respondent F ser att möjligheterna med e-handel är att priserna kan hållas nere och att det går 
att jämföra priser och se var det är billigast och sedan beställa därifrån. 

4.6.5 Fysisk kontakt med varan 

Respondent F tycker att det är smidigare att handla kläder i en traditionell affär för att då finns 
möjligheten att prova kläderna. Vid beställning så säger respondent F att det kan vara svårt att 
få rätt storlek på kläderna.  

4.6.6 Personlig kontakt 

Respondent F säger att fördelen med traditionell handel är att det går att få bättre support 
angående varorna. 

4.6.7 Reklamation 

Respondent F säger att vid traditionell handel så kan varan bytas i butiken och behöver inte 
skickas iväg som när varan har beställts vid e-handel.  

4.6.8 Utbud 

Respondent F tycker att utbudet är större vid e-handel samt att det är bra att det går att 
jämföra olika produkter. Respondent F tycker också att det är bra att produkterna är betygsatta 
samt recenserade på en del Internetsidor. 

4.6.9 Framtiden för e-handeln 

Respondent F säger att Internet handeln förbättras hela tiden och fler företag etablerar sig på 
Internet och det tycker han är bra. Respondent F hoppas att det ska bli säkrare att betala i 
förskott för som till exempel från Blocket har han hört att många har blivit blåsta och bara fått 
Colaburkar istället för en dator i paketet som hämtats ut från Posten. Respondent F säger att 
det kanske kan ordnas med hjälp av en firma som går igenom alla varor som skickas, som en 
mellanhand mellan köpare och säljare. 

4.7 Respondent G 
Här presenteras intervjun med respondent G. 

4.7.1 Betalning 

Säkerheten är inget som respondent G tänker något speciellt på. Han har för sig att banken går 
in och ersätter ifall det skulle bli något problem som till exempel att någon skulle få tag på ens 
kortnummer och tömma kontot på pengar, men detta är inget han kollat upp utan läst om i 
tidningar. Respondenten har använd sig av olika betalningssätt men ett betalningssätt som han 
nämner är svenska spels (www.svenskaspel.se) där man loggar in via sin Internet bank och 
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betalar direkt via dem. Det betalningssätt respondent G föredrar helst är betalning via faktura, 
eller svenska spels betalningssätt. 

4.7.2 Pris 

Enligt respondent G gör e-handeln det möjligt att få ner priserna på varorna, vilket gör att det 
går att få tag på varor till ett lägre pris än i den traditionella handeln. 

4.7.3 Reklamation 

Respondent G tycker att den stora nackdelen med e-handeln är att det är besvärligt ifall en 
vara måste returneras, om det skulle bli några problem eller krångel med den. En vara som 
handlats i den traditionella handeln kan du gå dit med och prata med dem direkt och det kan 
du inte med e-handeln.  

4.7.4 Utbud 

En annan möjlighet som respondent G ser är att det är lättare att hitta det som man söker på 
Internet än att behöva gå runt i affärer, det är helt enkelt snabbare och enklare. Internet 
erbjuder ett större utbud. 

4.7.5 Framtiden för e-handeln 

Respondent G hoppas på förbättrad betalning och att fler företag tar efter svenska spels 
betalningssätt, men utöver det så har han inga önskningar för framtidens e-handel. Han tycker 
att det mesta går att köpa via Internet. Det som respondenten anser skulle behöva förbättras 
med e-handel är betalningssätten, han efterlyser fler betalningsalternativ till kunderna, och 
nämner än en gång svenska spels betalningssätt med inloggning via sin egen bank som ett bra 
alternativ. 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel presenterar vi den vågräta analys som vi har genomfört utifrån teman vi funnit 
genom vår lodräta analys (se kapitel 4) dessa har vi slagit ihop till större teman som är 
betalning, säkerhet, pris, personlig kontakt, utbud, framtiden för e-handel och handelsplats. I 
den vågräta analysen ställer vi de teorier som vi har tagit upp i teorikapitlet (se kapitel 3) mot 
det resultat som vi fått fram i vår empiriska studie (se kapitel 4). Samt så för vi en diskussion 
utifrån resultatet av analysen. 

5.1 Betalning 
Både respondent A och E har alltid använt sig av betalning via faktura, orsaken till det är för 
respondent A är att han inte litar på betalning med kort medan det för respondent E har varit 
att det inte getts några andra alternativ på de ställen där hon har handlat. Respondent B 
använder sig av betalning via faktura vid de tillfällen då det handlar om en större summa. 
Enligt Post & telestyrelsen (2001) är en av orsakerna till att handeln via Internet blir mindre 
attraktiv för konsumenten är just att det saknas smidiga betalningssätt. De flesta av 
respondenterna kände en viss osäkerhet när det gällde att betala i förväg, det tolkar vi som att 
de vill helst inte lägga ut pengar på något som kanske inte kommer att levereras. Det har 
genom tiden också framkommit i medierna att folk blivit lurade på Internet.   
 
Respondent E fortsätter med att säga att hon inte skulle välja kortbetalning i första hand ändå 
för det känns osäkert ifall någon får tag i kontonummer. Respondent G instämmer och säger 
att han föredrar att betala via faktura men säger samtidigt att det inte är så att han inte litar på 
andra betalningssätt men betalning via faktura och direktbetalning via Internetbank är de som 
känns tryggast. Detta tolkar vi som att det är viktigt för en konsument att den känner sig säker 
vid betalningar över Internet, detta för att de inte har någon fysisk kontakt med varken 
pengarna eller varan vid köpet. 
 
Respondent F säger att han är lite ”nojig” inför att betala med Visakort över nätet, men säger 
också att han var lite nojig i början över att betala räkningar på nätet men det fungerar ju bra. 
Vi tolkar detta som att det till en början kan finnas en viss osäkerhet hos konsumenterna när 
det gäller att handla och betala varor över Internet, men när de väl har vågat prova på och 
märker att det fungerar så leder det till att konsumenterna känner en större tillit till handeln 
över Internet.  
 
Respondent A skulle vilja att betalningssätten är enklare att använda, men har hört att de 
kanske inte fungerar och blir därigenom lite försiktig. Post & telestyrelsen (2001) skriver att 
om det saknas smidiga betalningssätt för konsumenten så blir e-handeln mindre attraktiv. Vi 
tolkar det som att det är viktigt att e-handelsföretagen erbjuder betalningssätt som är enkla att 
använda och tillhandahåller tydlig information angående säkerheten kring betalningarna som 
gör att konsumenten känner sig säkrare. 
 
Det vi märker av studien är att de flesta är tveksamma till att betala med kort över Internet och 
hellre använder sig av betalning via faktura, postförskott eller postgiro och bankgiro. Vi tolkar 
det som att de är tveksamma till kortbetalningen eftersom att de inte vill lämna ut kortnummer 
på Internet samt att de inte tror att det är säkert. Det som skrivs om att det flesta betalningar 
över Internet i Sverige sker med kort är intressant eftersom i vår studie så säger det flesta att 
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det helst använder betalning via faktura och helst inte kortbetalning, men vi tror också att det 
kan ha att göra med hur stor summan är eftersom en del säger att de kan tänka sig att betala 
med kort om det är små summor. Och i de fall det är större summor så använder de sig hellre 
av postförskott. 

5.2 Säkerhet 
Respondent A säger vidare att han undviker att lämna ut kortnummer, men säger samtidigt att 
han inte vet att det inte är säkert, det kanske är säkert. Post & telestyrelsen (2001) menar att 
okrypterade förbindelser är en av orsakerna till varför konsumenter tvekar inför att lämna ut 
sitt kontonummer. Det som sagts ovan av respondenterna att de betalar oftast via faktura vid 
handel över Internet motsägs av Turban et al. (2004) som skriver att i Sverige sker 
betalningen oftast via Internet med betalkort. 
 
Osäkerheten är enligt respondent E det största hindret för e-handel. Respondent F anser att det 
är hyfsat säkert och har aldrig haft problem men är alltid ”lite nojig” när han håller på med e-
handel. När respondent C använder sig av e-handeln så upplever han en osäkerhet eftersom 
han inte vet om han ska bli lurad. Hittills har det gått bra för respondent E men hon känner sig 
osäker ifall det var ett företag utomlands att betala till och det tycker respondenten för att det 
känns svårare att få kontakt med ett företag utomlands om det blir problem på grund av 
språksvårigheter. Post & telestyrelsen (2001) skriver att det kan vara svårt att veta i vilket 
land som företaget fysiskt befinner sig i och vilka lagar det är som gäller. Samt så skriver Post 
& telestyrelsen att när det gäller handel över nationsgränserna så finns det en massa 
komplierade bestämmelser, vilket skapar en osäkerhet för den enskilde. När en vara beställs 
från ett land utanför EU så är det inte alls säkert att konsumenten får betala det pris som varan 
annonserades för när det hämtas ut från posten (Post & telestyrelsen, 2001). Detta tolkar vi 
som att det är en allmän oro över säkerheten kring e-handeln, och det kan vara lätt att förstå 
eftersom att Internet kan vara anonymt för den som vill, och kan även vara en bra plats för 
den som vill lura folk.  
 
Respondent E anser att Sverige har bättre lagar för handeln och om det blir problem så kan 
hjälp fås lättare. Post & telestyrelsen (2001) skriver att det idag finns stora brister i EG-
direktiven kring e-handeln, och stora utrymmen finns för de enskilda länderna att skapa 
specifika inhemska lagar för e-handeln och detta kan medföra svårigheter vid e-handel över 
nationsgränserna. Detta tolkar vi som att konsumenterna känner sig tryggare med 
handelsplatser som finns i sitt eget land och på det sättet känns det närmare till 
handelsplatsen. Detta gör att konsumenterna inte behöver använda sig av ett annat språk när 
de måste kontakta leverantören vid eventuelle fel på varan som de beställt. 
 
De hinder som respondent E upplever är osäkerheten att handla från ett annat land, att kunna 
bli lurad och med det menar respondent E att om det som beställts inte levereras. Enligt 
respondent A är det kanske brist på information angående säkerhet eller inte nog tydlig 
information. Detta får respondent medhåll av Post & telestyrelsen (2001) som skriver att det 
är viktigt för leverantörer som har vidtagit åtgärder för att skapa en teknisk och säker miljö 
och värna om den personliga integriteten att de når ut till konsumenten med detta. Vidare 
skriver Post & telestyrelsen (2001) att en stor tillit och förtroende för leverantören är en 
betydelsefull faktor för e-handeln. Samtidigt så säger respondent A att det kanske går att ta 
reda på men det är inte det första man gör. Respondent A upplever också att inte veta hur 
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säkert det är och att verkligen få det som han har beställt och att det ser ut som på bilderna 
som ett hinder.  
 
Som vi tolkar det så är det osäkerheten kring betalningar som är ett av de största hindren för 
e-handeln. Detta tror vi grundar i dålig information från företagen som tillhandahåller e-
handel. När det kommer till den globala e-handeln så tolkar vi det som vi har fått fram i 
studien som att en del är osäkra på grund av språkliga aspekter och det tror vi är svårt att råda 
bot på för att det är bara det större företagen som har råd och möjlighet att utforma sidor och 
kundservice speciellt för olika länder. Som vi ser det är det inte större risk att bli lurad vid 
handel utanför Sveriges gränser men risken för missförstånd är större i form av språket, 
oväntade utgifter i form av tullavgifter och skattepålägg. 

5.3 Pris 
Respondent F ser att möjligheterna med e-handel är att priserna kan hållas nere och menar 
också att en fördel är att det går att jämföra priser mellan olika sidor för att se vilka som har 
det billigaste priset, respondent A håller med om att det är lättare att jämföra priser på 
Internet. Detta stöds av det som Post & telestyrelsen skriver att elektroniska klienter kan vara 
till hjälp för konsumenterna när det gäller att få fram tänkta leverantörer av en viss vara samt 
så blir även villkor och priser lättillgängliga för konsumenterna. Respondenterna B och G 
säger också att e-handeln gör det möjligt att få ner priserna på varorna, vilket gör att det går 
att få tag på varor till ett lägre pris än i den traditionella handeln, och där får de medhåll av 
respondenterna E och D. Enligt respondent B så är det de billigare priserna som gör att han 
väljer att handla över Internet. Möjligheterna som respondent C ser med e-handeln är att han 
kan hitta bra saker billigt. Det som sagts ovan är intressant för att det som Turban & King 
(2003) skriver om att när konsumenterna kan göra snabba jämförelser och att handla från 
olika platser så medför det en ökad konkurrens mellan e-handelsföretagen och lägre priser för 
konsumenterna. Detta tolkar vi som att konsumenterna förbättrar prisläget för sig själva om de 
jämför priser och handlar där det är billigast. För då sätter de press på andra företag som 
också kanske sänker priserna för att konsumenterna ska handla från dem också, på så sätt 
hjälper de sig själva. 
 
Respondent E tycker att frakten från ett annat land kan bli dyrt och att ett önskemål är att det 
skulle kunna vara fraktfritt. Vidare så säger respondent E att hon på grund av dyr frakt inte 
har beställt från andra länder. Post och telestyrelsen (2001) skriver att liksom vid traditionella 
postorderköp så kan det tillkomma fraktavgifter vid köp över Internet och detta kan göra att 
den eventuella prisskillnaden som var från början elimineras och kostnadsmässiga skäl för att 
handla på webben försvinner. 
 
Vi tolkar det som att fraktavgifter kan vara ett stort hinder vid global e-handel. I nuläget kan 
det vara svårt för en konsument att få fram information om exakt vad frakten kostar. 
Produktens ursprungliga pris med den tillkommande fraktavgiften kan göra att varans slutliga 
pris överstiger vad det kostar att köpa det i en vanlig affär vilket kanske inte alltid 
framkommer vid en beställning. 
 
Respondent F säger att det är lägre pris via Internet för att då behöver inte företagen personal 
som visar sakerna och kan därigenom pressa priserna mer. Detta får respondent F medhåll av 
Ström (1998) som skriver att i de flesta fall då en tjänst läggs ut på Internet så försvinner 
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beroendet av personal, och genom detta även beroendet av klockan detta leder till att 
elektroniska tjänster blir tillgängliga dygnet runt, året runt utan en extra kostnad. 
 
Resultatet från vår undersökning visar att priset är en viktig faktor vid e-handel för 
konsumenterna, många ser det som den största fördelen med att handla över Internet. Samt så 
tolkar vi det som att möjligheten att jämföra priser mellan olika leverantörer också är en 
betydelsefull faktor för konsumenterna vid handel över Internet, ett bra exempel på det är 
Pricerunner (www.pricerunner.se) som tillhandahåller prisjämförelsetjänst på en mängd  olika 
produkter.  

5.4 Personlig kontakt 
Möjligheten att klämma, känna och se på varan anser respondent A försvinner vid e-handel 
och detta medför att han hellre handlar vissa varor i vanlig affär och får medhåll av 
respondenterna B och C. Respondent D instämmer och säger att största problemet med e-
handeln är att det inte går att prova, känna och inte se varan samt att det gör att man inte 
riktigt vet vad som beställs. Post & telestyrelsen (2001) menar även de att ett hinder med e-
handel är att konsumenten inte har möjlighet undersöka produkten närmare. 
 
Respondent B anser att han inte får lika mycket hjälp vid handel över Internet och säger att 
om han vill fråga något så får han ta reda på det själv. Det som Post & telestyrelsen (2001) 
skriver om att det kan vara svårt att navigera sig på sidan och att få fram den information som 
man söker, det kan vara till exempel information om produkten, tjänster, köpevillkoren och 
vem det är som har ansvaret för försäljningen stödjer det som respondent B sa ovan. 
 
Respondent B menar att om det något som inte fungerar vid leverans så är det svårare att byta 
än om varan är köpt i en affär i närheten och får medhåll av respondent D. Respondent F 
håller också med och säger även att det är lättare att få support i en vanlig butik och varan kan 
bytas direkt utan att skickas. Detta stöds av Post & telestyrelsen (2001) som skriver att det 
kan vara ett problem för konsumenten att det är besvärligt att returnera varor som är inköpta 
på Internet. 
 
Respondent C tycker att fördelen med traditionell handel är möjligheten att prata med någon 
om just den produkten detta håller respondent E med om och säger att det känns tryggare att 
ha en person att prata med än att bara klicka på en sida. Respondent E har även ringt eller 
mailat in beställningar efter att ha tittat på produkterna på Internet för att få prata och höra när 
sakerna kommer. Respondent G instämmer också och menar att det är lättare att kunna gå till 
affären och prata med dem direkt. Post & telestyrelsen (2001) skriver att det inte alltid är lätt 
för en konsument att komma i kontakt med företag som bedriver sin verksamhet på Internet 
till exempel vid klagomål på en vara eller tjänst. 
 
Respondent E har aldrig handlat kläder över Internet för då vill hon hellre se och pröva 
kläderna men säger samtidigt att det är lite konstigt för hon har ju handlat kläder på postorder. 
Det hon ser som skillnaden där är att det är lättare att skicka tillbaks om kläderna inte passar 
via postorder och är rädd att det blir krångligare över Internet. Detta håller respondent A med 
om som hellre handlar kläder på stan än på Internet på grund av storlekarna. Respondent F 
tycker likadant och säger att det är smidigare att handla kläder i en traditionell affär för då 
finns möjligheten att prova varorna och att det är lätt att få fel storlek vid beställning. 
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Denna motvilja att handla kläder över Internet har vi svårt att förstå för enligt oss så är det ju i 
stort sett samma sak som vid postorderbeställning av kläder och returer av varor torde inte 
vara ett större problem då, men det kan vara att det finns en viss osäkerhet vid handel över 
Internet som ger detta fenomen hos konsumenterna. 
 
Enligt vår mening så tror vi att just den fysiska kontakten med varan kan vara den faktor som 
gör att inte fler väljer att använda sig av handel över Internet. Detta gäller nog främst handel 
med varor som kan vara svårt att se på bild hur det egentligen ser ut. Som ett exempel så är 
det enligt oss en stor skillnad att handla en cd-skiva jämfört med att handla en tröja där 
storleken och passform kan ha en betydande avgörelse. Eftersom en konsument inte kan 
fysiskt bekanta sig med en vara så tolkar vi det utifrån vår undersökning att en viktig faktor 
för konsumenten är att det ska vara lätt att returnera varorna på ett enkelt sätt vid problem. 
 
Detta med att det kan vara svårt att få fram information om en viss vara tolkar vi att det kan 
vara något som gör att en del konsumenter väljer att handla varan från en vanlig affär istället. 
Därför tolkar vi det som att det även är viktigt för en konsument att kunna få tag på all den 
information som är relevant för en produkt, och att det även ska vara enkelt att komma i 
kontakt med en försäljare för frågor som konsumenten har kring en vara.  

5.5 Utbud 
Respondent G ser en möjlighet i att det är lättare att hitta det som han söker efter på Internet 
än att behöva gå runt i affärer samt att det är snabbare och enklare. Detta får medhåll av 
respondent B som tycker att det är lättare att hitta på Internet. Respondent C menar också att 
en fördel med e-handel är att om det är just en grej som han vill köpa så hittar han det lätt på 
Internet. Detta som sägs ovan motsägs av Post & telestyrelsen (2001) som skriver att det kan 
upplevas svårt för en konsument att hitta det som efterfrågas trots alla hjälpmedel i form av 
olika sökmotorer, detta kan leda till att utbudet känns mer begränsat än vad det verkligen är. 
 
Respondent G tycker att Internet erbjuder ett större utbud och får medhåll av respondent F 
och D, men samtidigt så menar respondent D att hon får leta ett tag innan hon finner det hon 
söker och för det mesta så hittar hon det också. Respondent A menar också att det är ett större 
urval av varor och det går att se samma varor på olika ställen samt att det går att handla från 
hela världen. Konkurrensverket (2001) menar även de att e-handel gör den internationella 
marknaden tillgänglig även för hushåll. Respondent F tycker också att det är bra att det går att 
jämföra olika varor och att varorna är betygsatta samt recenserade på en del sidor. Detta 
stöder Turban & King (2003) som skriver att e-handel ger konsumenten fler valmöjligheter av 
produkter och leverantörer, samt att få detaljerad information angående produkterna och göra 
jämförelser mellan produkterna. Respondenterna E och B tycker även de att en fördel med e-
handel är att det går att få tag på varor som inte finns i närheten eller i vanliga affärer. Ström 
(1998) menar att den globala e-handeln erbjuder konsumenterna ett större utbud och ger dem 
möjlighet att kunna beställa varor som inte går att få tag på inom landets egna gränser. Det 
som Ström (1998) skriver stödjer det som respondenterna A, E och B säger om att med hjälp 
av e-handel går det att få tag på varor som inte finns här. 
 
En annan fördel som respondent D ser med e-handeln är att det går fort och att det inte behövs 
ägnas en hel dag åt det. Det behövs bara några klick sen så är det färdigt. Detta stöds av Ström 
(1998) som skriver att den som köper en produkt i framtiden känner bättre till utbudet av 
produkter och prisbilden, och en alternativ leverantör ligger bara ett klick bort. 
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Att e-handeln erbjuder konsumenterna ett större utbud genom att det går att få tag på varor 
som inte finns inom ens närområde är något som vi la märke till är en faktor som de flesta 
respondenter uppskattar och är en av de stora orsakerna till att handla över Internet förutom 
priset.  
 
Några andra faktorer som vi la märke till är att konsumenterna tycker att det går snabbare och 
är lättare att hitta varor via Internet, Post & Telestyrelsen (2001) menar att det kan vara svårt 
att hitta det som efterfrågas men enligt vår tolkning av respondenternas svar så är det inte så. 

5.6 Handelsplats 
På de handelsplatser som respondent E använder sig av förskottsbetalning på har det fungerat 
bra och känner sig därmed säker med detta betalnings alternativ på dessa platser. Detta tycker 
vi är intressant för att detta visar på att när konsumenten känner tillit till handelsplatsen så kan 
de även betala i förskott.  
 
I början av användandet av e-handeln var respondent D lite orolig, men nu mera är detta inget 
som hon tänker mycket på. Detta har att göra med att det alltid har fungerat bra och att hon 
inte har hört någon som det inte har fungerat för. Säkerheten med betalning över Internet är 
inget som respondent G heller tänker något speciellt på. Han har för sig att banken går in och 
ersätter ifall det skulle bli något problem med att någon skulle ta ut pengar från kontot när 
man lämnat ut kortnumret, men detta är inget han kollat upp utan läst om i tidningar. Enligt 
Post & telestyrelsen (2001) så står kontokortsföretagen för risken om ett kontokort skulle 
användas för bedrägerier på Internet.  Detta tolkar vi som att det är viktigt för konsumenterna 
att de företag som de ska handla ifrån har ett bra rykte om sig eftersom att man som person 
går mycket efter vad andra säger. 
 
Det som skulle göra respondent A säkrare vid handel över Internet är att veta att det är många 
som använder det och om det görs mer reklam. I detta fall får respondent A visst medhåll av 
respondent B som menar att det beror på vad det är för typ av företag och om det är större 
som till exempel Net on Net (www.netonnet.se) så litar han ganska mycket på det, eftersom 
de har ett rykte om sig att vara seriösa samt att det beror mycket på hur sidan ser ut. En del 
kan nog vara bra även fast sidan kanske inte ser så bra ut enligt respondent B. Vidare säger 
respondent B att det har fungerat ganska bra och litar ganska starkt på det men säger samtidigt 
att det beror på vilken sida det är ifrån och att han har lärt sig skilja lite på företagen som finns 
på Internet. Post & telestyrelsen skriver att för många användare skapar illa utformade 
användargränssnitt och dialoger en osäkerhet. Respondent E anser att inte veta vem som 
döljer sig bakom en sida och att en Internet sida kan vara ganska anonym är ett hinder. Detta 
stöds av Post & telestyrelsen (2001) som skriver att bristen på tillit till leverantören kan 
upplevas som mer svårtillgänglig vid e-handel eftersom en webbadress inte har koppling till 
postadressen samt att veta vem som har ansvaret för försäljningen. Respondent A menar 
också att det görs mest reklam för de största företagen som till exempel Blocket 
(www.blocket.se) och det har respondent A använt sig av och det har fungerat.  
 
Vi tolkar det som att det är viktigt för konsumenterna att e-handelsföretagen gör reklam för att 
visa att det är ett bra företag och att många använder sig av deras tjänster, detta resulterar i att 
konsumenterna får förtroende för dem och använder deras tjänst. Vidare så tolkar vi det som 
att det är viktigt att företagen har väl utformade sidor som gör att konsumenten lätt kan 
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navigera sig på sidan och känner tillit till företaget. Detta för att konsumenterna på ett lätt sätt 
kan se vem det är som döljer sig bakom en sida samt hur de ska gå tillväga för att kontakta de 
som ligger bakom handelsplatsen. 

5.7 Framtiden för e-handel 
Respondent F säger att Internethandeln förbättras hela tiden och fler etablerar sig på Internet 
och det tycker han är bra. Respondenten F tror att Internethandeln kommer att bli större och 
större och att det kan bli svårt för vanliga butiker att konkurrera med Internetpriser. 
 
I framtiden vill respondent A att det ska gå att köpa saker enkelt över Internet och att man vet 
med säkerhet att sakerna kommer och att betalningarna fungerar. Respondent G hoppas också 
på förbättrad betalning och att fler företag tar efter Svenska Spels betalningssätt med 
inloggning via sin egen bank, men utöver det så har han inga önskningar för framtidens e-
handel. Han tycker att det mesta går att köpa via Internet. Det som respondenten anser skulle 
behöva förbättras med e-handel är betalningssätten, han efterlyser fler betalningsalternativ till 
kunderna, och nämner än en gång Svenska Spels betalningssätt med inloggning via sin egen 
bank som ett bra alternativ. Även respondent E tycker att direktbetalning via Internetbank är 
bra och något som fler behöver utveckla. Respondent F hoppas att det ska bli säkrare med att 
betala i förskott till exempel från Blocket har han hört att många har blivit blåsta och bara fått 
till exempel Colaburkar istället för en dator i paketet som hämtats ut från Posten. Respondent 
F säger att det kanske kan ordnas med hjälp av en firma som går igenom alla varor som 
skickas, som en mellanhand mellan köpare och säljare. Respondent E tror att framtidens e-
handel kommer att vara ungefär som nu men hoppas att det ska kännas lite säkrare, 
respondent C hoppas även han att säkerheten kommer att förbättras och att det ska vara svårt 
att bli lurad. Respondent C säger att det finns ett sätt för det, postförskott men att det är för 
krångligt. Han hoppas även att det ska gå att köpa vad som helst av vem som helst och att det 
ska bli enklare och billigare att kunna importera varor samt att slippa tullavgifter och sådant.  
 
Respondent A tror att det kanske kommer att gå att köpa matvaror från ICA eller Konsum och 
få varorna hemkörda. Den typ av varor som också respondent B ser att kan komma i 
framtiden är det som har pratats om ända sedan Internet kom, att handel av matvaror skulle 
ske över Internet. Respondent B säger att han har svårt för att tro att det kommer att slå 
igenom det men att det kan säkert fungera för en del. Snabbmat och livsmedel är några 
produkter som också respondent D efterlyser att kunna handla via Internet men är inte beredd 
att betala något extra för utkörning eftersom att priset är en avgörande faktor för henne när det 
gäller handel över Internet. 
  
En förbättring som respondent D efterlyser är att det skulle kunna vara lättare att hitta sidor 
där det finns e-handel, även fast det inte är så svårt idag. Först så tycker respondent D att det 
inte är så viktigt att e-handeln breder ut sig ännu mer eftersom att hon tycker att det är roligare 
att gå på stan men så ändrar hon sig till att det skulle behöva bli ännu mer och att utbudet blir 
större. Detta stöds av Post & telestyrelsen (2001) som skriver att konsumenterna inte känner 
något mervärde med att köpa och konsumera saker över Internet och det gör att många väljer 
att inte prova på e-handel. 
 
Den tolkning vi gör angående framtiden för e-handel utifrån det vi fått fram i vår 
undersökning är att det ska gå att kunna få tag i saker från alla delar av världen på ett enkelt 
och smidigt sätt samt så ska man inte behöva bli lurad eller känna sig osäker vid handel över 
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Internet. Vi tolkar det som att framtidens betalningsalternativ kommer att bli säkrare eftersom 
säkerheten enligt vår undersökning är en viktig faktor för konsumenterna vid e-handel. 
Vi anser att i dagens samhälle så handlar mycket om pris och tillgänglighet och det är också 
det som konsumenterna tycker är viktigast. De vill ha tillgång till ett stort utbud av varor och 
tjänster till ett bra pris. 
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6. Slutsatser och fortsatt forskning 
Syftet med detta kapitel är att presentera slutsatser utifrån analysen av den empiriska studie 
samt diskussionen kring detta. Detta kommer leda till att uppsatsens syfte besvaras. Vi 
kommer även att ge förslag på fortsatt forskning inom detta område. 

6.1 Slutsatser 
Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka vilka faktorer som är viktiga för 
konsumenter för att öka deras användning av e-handel.  
 
Viktiga faktorer för konsumenterna är att det är lättare att jämföra priser på Internet mellan 
olika handelsplatser och att e-handeln gör det möjligt att få ner priserna samt att det är ett 
större utbud av varor på Internet. E-handeln erbjuder konsumenterna ett större utbud genom 
att det går att få tag i varor som inte finns inom ens närområde och det är något som 
uppskattas av respondenterna och är en av de största orsakerna till att handla över Internet 
förutom priset. 
 
En slutsats som vi kommit fram till är att det är viktigt att e-handelsföretagen erbjuder 
betalningssätt som är enkla att använda och tillhandahåller tydlig information angående 
säkerheten kring betalningarna som gör att konsumenten känner sig säkrare. 
 
I vår undersökning har det framkommit att det är viktigt för en konsument att känna sig säker 
vid betalningar över Internet, detta för att de inte har någon fysisk kontakt med varken 
pengarna eller varan vid köpet. 
 
Konsumenterna känner en allmän oro över säkerheten kring e-handel eftersom många anser 
att Internet är anonymt på många sätt och är en plats där det är lätt att bli lurad. De platser 
som konsumenterna känner sig säkrast på är handelsplatser inom Sveriges gränser, de känns 
tillförlitligare för att det är närmare till handelsplatsen och vid kontakt med handelsplatsen går 
det att använda det egna språket. 
 
Vid global e-handel så är fraktavgifter ett stort hinder på det sätt att det kan vara svårt för en 
konsument att få fram information om exakt vad frakten kostar. Ett annat hinder när det gäller 
den globala e-handeln är att en del konsumenter känner sig osäkra på grund av språkliga 
aspekter som kan medföra missförstånd. 
 
En slutsats som vi har kommit fram till är att konsumenterna helst skulle vilja kunna klämma, 
känna och se på varan innan köpet och det är svårt vid e-handel och detta medför att 
konsumenten inte riktigt vet vad som beställs. Därför är det enligt vår undersökning viktigt att 
konsumenterna enkelt kan returnera varor vid eventuella fel och missförstånd. 
 
I vår undersökning har vi fått fram att konsumenterna känner en större tillit till större och 
kända företag och känner sig därmed tryggare vid handel från dem. På samma sätt får de tillit 
till en handelsplats som de har handlat ifrån och det har fungerat bra.  
 
Konsumenterna anser att det inte får lika mycket hjälp vid handel över Internet som i en 
vanlig butik och att möjligheten att prata med någon om produkten saknas. Konsumenterna i 
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vår undersökning känner sig tryggare när de har någon att prata med än att bara klicka på en 
webbsida. 
 
Förhoppningarna från konsumenterna angående framtidens e-handel är att det ska gå att få tag 
i saker från hela världen på ett enkelt och smidigt sätt samt att konsumenten inte ska behöva 
känna sig osäker vid handel över Internet. 
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6.2 Fortsatt forskning 
En fortsatt forskningsfråga inom detta ämne är att undersöka hur konsumenterna ska kunna få 
sitt behov av personlig kontakt tillfredsställt vid handel över Internet. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Att anteckna före intervjun (ej fråga respondenten) 
Man/kvinna? 
 
Att fråga 
Ålder? 
Utbildning? 
 
Urvalskriterier 

• Tillgång till Internetuppkoppling. 
• Använt e-handel. 
• Ålder mellan 16-34 eftersom den åldersgruppen enligt tabell e-handlar mest (Figur 1) 

 
Intervjufrågor 
 

• Berätta om dina erfarenheter/upplevelser av e-handel. 
-Vilken typ av e-handel? 
 

• Jämför traditionell handel och e-handel. 
-Vad gör att du väljer att handla över Internet? 
-Vad gör att du inte handlar över Internet i så stor utsträckning? 

 
• Berätta om dina tankar kring betalningar över Internet. 

-Vilken typ av betalningssätt använder du dig av vid e-handel? 
-Hur upplever du säkerheten kring betalningar på Internet? 
 

• Berätta om vilka möjligheter du upplever med e-handel. 
 

• Berätta om vilka hinder du upplever med e-handel. 
 

• Vad anser du skulle behöva förbättras vid handel över Internet? 
 
• Hur tror du och/eller hoppas att framtidens e-handel kommer att se ut? 
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