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Sammanfattning 
E-handel kan definieras som köpande och säljande av information, produkter och tjänster via 
datornätverk. E-handel är ett effektivt sätt att utföra handel på då det erbjuder konsumenten 
många fördelar. E-handeln har expanderat kraftigt de senaste åren och beräknas växa 
oavbrutet under de närmaste åren. Ett av de största hindren mot denna beräknade expansion är 
konsumenternas bristande tillit till de betalsätt som erbjuds i dagens e-handelssystem. 
Konsumenter är helt enkelt osäkra att använda de betalsätt som existerar. En annan 
påverkande faktor för konsumenternas tillit är hur känt det säljande företaget är. Ett mer känt 
företag har lättare att få konsumenter att skapa tillit till sig. 
 
I uppsatsen har vi undersökt de betalsätt som erbjuds i dagens e-handelssystem och om den 
tillit konsumenterna känner till e-handel påverkas av dessa betalsätt. Uppsatsen behandlar 
även frågan om ett företag eller varumärke påverkar den tillit konsumenterna känner till 
betalning vid e-handel. Den undersökningsstrategi som använts i uppsatsen är en survey. 
Insamlingen av data har utförts med hjälp av en enkät där slumpade respondenter är studenter 
vid Luleå Tekniska Universitet.  
 
De slutsatser som kunnat dras är att olika betalsätt, i hög grad, påverkar konsumenternas tillit 
till e-handel. En av de starkt bidragande orsakerna är den upplevda säkerheten kring 
betalsätten men en ännu starkare orsak är vem som erbjuder betalsätten. Vi tror att en 
majoritet av konsumenterna lider av en informationsbrist och har därför en lägre tillit till olika 
betalsätt som erbjuds än mer informerade konsumenter. Om konsumenterna får mer 
information om hur olika betalsätt fungerar och dess säkerhet, skulle även tilliten bli större till 
e-handel. Även hur känt det säljande företaget eller dess varumärke är har stor påverkan på 
konsumenternas tillit. 
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Abstract 
E-commerce may be defined as the act of purchase and sale of information, products and 
services by computer networks. E-commerce is an efficient way for the consumer to handle 
business because it offers several advantages. E-commerce has greatly expanded during the 
last decade and is reckoned to keep expanding continuously during the following years. One 
major threat against this expansion is the consumer’s lack of trust in the current payment 
methods offered by existing e-commerce systems. Consumers are afraid of using existing 
ways of payment offered today. Another influencing factor that affect consumers trust is how 
well known the selling company and its trademark is. It is easier for consumers to gain trust in 
a well known company.  
 
This paper examines whether there exist any correlation between payment methods offered by 
existing e-commerce systems and consumers trust in e-commerce payment. This paper also 
treats the question if consumers trust in payment methods is influenced by how known the 
company or its trademark is. A survey has been used as our investigation strategy. The 
collection of data has been done using a questionnaire answered by random students at Luleå 
University of Technology. 
 
Conclusions drawn in this paper is that different payment methods do affect consumers trust 
in e-commerce payment. One important aspect that influence consumers trust is the 
experienced security, but yet another more important aspect is who offers the service. We 
believe that a majority of the consumers suffers from a lack of information and therefore have 
a harder time trusting different payment methods than more informed consumers. If 
consumers where offered more information about how the different payments methods work 
and their security, the trust in e-commerce would increase. It is also shown that consumers 
trust in e-commerce payment is affected by how well known the selling company and its 
trademark is. 



1. Introduktion ..................................................................................................................................1 
1.1 Bakgrund .............................................................................................................................1 
1.2 Problembeskrivning ............................................................................................................1 
1.3 Forskningsfråga...................................................................................................................3 
1.4 Syfte ....................................................................................................................................3 
1.5 Avgränsningar .....................................................................................................................3 

2 Teori.........................................................................................................................................5 
2.1 E-handel ..............................................................................................................................5 

2.1.1 E-handel - kategorisering .......................................................................................5 
2.1.2 Fördelar med e-handel............................................................................................5 

2.2 Tillit.....................................................................................................................................6 
2.2.1 Tillit till e-handel....................................................................................................7 
2.2.2 Tillit till betalsätt ....................................................................................................8 
2.2.3 Tillit till företag och dess varumärke .....................................................................9 

2.3 Betalning vid e-handel ........................................................................................................9 
2.4 Säkerhet vid betalning och dess betydelse ..........................................................................9 
2.5 Betalsätt .............................................................................................................................10 

2.5.1 Postförskott ..........................................................................................................11 
2.5.2 Direktbetalning via Internetbank..........................................................................11 
2.5.3 Konto/Kreditkortsbetalning..................................................................................11 
2.5.4 SET (Secure Electronic Transaction) ...................................................................12 
2.5.5 Post/Bankgiro .......................................................................................................12 
2.5.6 E-plånbok .............................................................................................................13 
2.5.7 E-faktura...............................................................................................................13 

3 Metod.....................................................................................................................................14 
3.1 Typ av studie .....................................................................................................................14 
3.2 Vetenskapligt förhållningssätt ...........................................................................................15 
3.3 Forskningsansats ...............................................................................................................15 
3.4 Kvantitativ – Kvalitativ .....................................................................................................16 
3.5 Datainsamlingsmetod ........................................................................................................16 

3.5.1 Enkätundersökning...............................................................................................17 
3.6 Urval av respondenter .......................................................................................................17 
3.7 Validitet .............................................................................................................................18 
3.8 Reliabilitet .........................................................................................................................18 
3.9 Metoddiskussion................................................................................................................19 

3.9.1 Litteraturstudier....................................................................................................19 
3.9.2 Enkätundersökning...............................................................................................19 
3.9.3 Validitet................................................................................................................20 
3.9.4 Reliabilitet ............................................................................................................20 

4 Analys och diskussion ...........................................................................................................21 
4.1 Bakgrund ...........................................................................................................................21 
4.2 E-handelserfarenhet...........................................................................................................21 
4.3 Betalsätt .............................................................................................................................23 
4.4 Betalningsexempel ............................................................................................................30 
4.5 Tillit till e-handel...............................................................................................................38 
4.6 Sammanfattande diskussion ..............................................................................................38 

5 Slutsats...................................................................................................................................44 
5.1 Påverkas konsumenters tillit till e-handel av de olika betalsätt som erbjuds?...................44 
5.2 Inverkar ett företags rykte och varumärke på konsumenters tillit till e-handel? ...............45 

6 Fortsatt forskning...................................................................................................................46 
7 Källförteckning......................................................................................................................47 

7.1 Litteraturreferenser............................................................................................................47 
7.2 Internetreferenser ..............................................................................................................48 

Bilaga 1: Enkät ...............................................................................................................................49 
Grupperingsvariabler: ................................................................................................................49 



 1

 

1. Introduktion 
Vi kommer i vår introduktion att ge en beskrivning av området e-handel, samt en presentation 
av våra forskningsfrågor. Vi kommer att börja med en bakgrund för att sedan presentera vår 
problembeskrivning, våra forskningsfrågor, vårt syfte och de avgränsningar vi har gjort. 

1.1 Bakgrund 
Handel är något som bedrivits av människor sedan den mänskliga civilisationens begynnelse. 
Från början bedrevs handel i bytesform där man bytte allt från jaktbyten och mat till vapen. 
Lite senare i utvecklingen började även pengar användas vid byteshandel. Med åren och tack 
vare människans och dess omgivnings utveckling, har dessa handelssystem blivit allt mer 
komplicerade.  

 
I dagens läge är situationen komplexare än någonsin förut. Det finns ett gigantiskt utbud av 
varor och en mängd olika arenor/medier att inhandla dessa varor på. Ett av dessa medier är 
Internet som ur många olika aspekter har förändrat vår vardag.  
 
Internet utvecklades från det amerikanska militära datanätet Arpanet under 1970-talet genom 
att även inkludera forskare och studenter. 26 år senare, 1996, var 40 miljoner människor 
världen runt anslutna till Internet enligt Margherio, Henry, Cooke, Montes och Hughes. 
(1998). 1997 var denna siffra uppe i över 100 miljoner människor som var anslutna. I 
september 2002 passerade antalet anslutna användare 600 miljoner enligt Nua Internet 
Surveys (2002). Detta ger en ännu större marknad för e-handel vilket bekräftas av Forrester 
Research (2004) som förväntar sig att försäljning via e-handel kommer öka till 13 procent av 
den totala amerikanska säljmarknaden år 2010, vilket kan jämföras med ungefär sju procent 
av den totala amerikanska säljmarknaden år 2004.  
 
Enligt Lawrence, Corbitt, Fisher, Lawrence och Tidwell (2000) var det ända fram till 1994 
bara finansiella institut som utförde digitala transaktioner, vilket de gjorde i form av 
uttagsautomater. Detta förändrades dock med den kraftiga expansionen av antalet anslutna 
användare i kombination med ny teknik för att visa information på Internet kallat World Wide 
Web. Vilket i sin tur gav upphov till en utökad marknad där verksamheter kunde 
marknadsföra sig själva över hela världen.  
 
Traditionellt sett erbjuder verksamheter sina tjänster och produkter genom att konsumenten är 
tvungen att besöka verksamhetens butik för att kunna göra sitt inköp. När denna möjlighet att 
marknadsföra sig på Internet uppstod öppnade fler företag e-handelsplatser. På en e-
handelsplats är det tänkt att människor ska kunna se vilka produkter företaget säljer och sedan 
göra sina inköp över Internet. 
 
En av de mest kända av dessa tidiga verksamheter är företaget Amazon.com som säljer böcker 
över Internet till konsumenter. Amazon.com sålde 1997 böcker över Internet för 148 miljoner 
dollar enligt Margherio, m.fl. (1998), vilket visar att e-handel kan ge stor omsättning.  
 

1.2 Problembeskrivning 
Internet som medium är mycket stort, expanderar oftast inte utan problem. De problem som 
existerar hindrar konsumenter och företag att vilja ansluta sig till Internet. Om man kan 
eliminera dessa hinder, eller ta hänsyn till hindren vid skapandet av nya system för Internet 
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bör expansionen fortsätta i samma kraftiga takt. Allting behöver inte heller vara tekniska 
hinder utan det existerar även sociala hinder för konsumenter och företag. 
 
Post och Telestyrelsen (2001) har i sin rapport, Hinder för e-handel, beskrivit befintliga 
hinder för e-handel ur företag och konsumenters synvinkel. Dessa hinder är något som måste 
åtgärdas innan e-handel kan expandera ytterligare. Följande hinder för konsumenter 
identifierades: 
 

• Otillräcklig datorvana. 
• Tillgänglighet till billigare uppkoppling. 
• Illa utformade användargränssnitt. 
• Bristande tillit till Internet och e-handelsföretagen ifråga. 
• Att e-handelsföretagen inte använder säkra webbplatser. 
• Avsaknad av effektiva och säkra betaltjänster. 
• Kostnader för frakt och expeditionsavgifter. 
• Att utbudet av produkter och tjänster är begränsat. 
• Inget upplevt mervärde. 

 
Turban, m.fl. (2004) anser att följande tre hinder för konsumenter existerar: 
  

• Ökat bedrägeri på Internet, vilket leder till att konsumenter inte vågar handla över 
Internet. 

• Bristande tillit till säkerheten vid betalning vid e-handel samt bristande tillit till 
digitala transaktioner med papperslösa pengar. 

• Inga gemensamma universella standarder för kvalitet, säkerhet samt tillförlitlighet 
existerar idag. 

 
Både Post och Telestyrelsen (2001) samt Turban, m.fl. (2004), anser att konsumenters 
bristande tillit till Internet och e-handelsföretagen ifråga är en viktig faktor att ta hänsyn till. 
Turban, m.fl. (2004) anser att denna brist på tillit kan vara det största hindret till att 
konsumenter väljer att inte handla på e-handelsplatser. 
 
Konsumenters bristande tillit till e-handel kan enligt Post och Telestyrelsens rapport (2001) 
delas upp i följande fyra faktorer: 
  

• Kunden vill ha en enkel, billig och säker lösning för att kunna betala sina varor. Svåra 
lösningar innebär att kunden känner sig mer osäker och hellre låter bli att utföra sitt 
köp. 

• Säkerheten vid betalning är en viktig faktor vid köp via e-handel för konsumenterna, 
något som inte alltid tas på allvar av leverantören. Kunden ryggar ofta tillbaka för att 
skicka kontokortsnummer över en icke krypterad förbindelse. 

• Bristande sekretess och integritet från leverantörens sida innebär att även om personlig 
kundinformation skickas över en säker kanal så kan den användas på ett sätt som 
kunden själv inte önskar t.ex. säljas vidare för reklamsammanhang. 

• Även om leverantören har vidtagit åtgärder för att skapa en säker miljö och värnar om 
den personliga integriteten, är det också mycket viktigt att en känsla av trygghet kan 
förmedlas till kunden. En stark tillit till leverantören är en betydelsefull faktor för 
konsumentens fortsatta e-handlande. 
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Av dessa punkter är konsumenters bristande tillit till säkerheten vid betalning en stor 
tillbakahållande faktor av e-handelns spridning (Konkurrensverket, 2001). Det finns helt 
enkelt en allmän oro till säkerheten vid betalning i dagens e-handelssystem (Oja & Petterson, 
2004). Post och Telestyrelsen (2003a) visar även att konsumenters tillit till säkerheten i olika 
betalningssystem för e-handel är viktigare än den faktiska säkerheten. Detta betyder att det är 
mycket viktigt för de företag som profilerar sig genom att erbjuda en e-handelsplats att kunna 
förmedla till konsumenter dels att deras e-handelsplats verkligen är säker och dels att de 
värnar om den personliga integriteten. Detta bör företagen göra för att uppnå konsumenters 
tillit.  
 
För att lättare kunna vinna konsumenters tillit bör ett företag även sträva efter att skapa sig ett 
känt varumärke. Ett starkt varumärke är en fördel att ha för de företag som profilerar sig via 
Internet eftersom konsumenter lättare bygger upp tillit mot kända varumärken. Det är även 
bevisat att det finns ett samband mellan konsumenters känslor av tillit mot ett varumärke och 
dessa konsumenters handlingar (Miller & Muir, 2004). 
 
Utredningar är gjorda om vad konsumenters tillit till e-handel innebär för den fortsatta 
spridningen av e-handel. Även undersökningar av företags syn på olika betalsätt har utförts. 
Eftersom dessa undersökningar betraktar betalsätt ur företagssynpunkt, kommer vi att 
undersöka om konsumenters tillit till betalning vid e-handel påverkas av de betalsätt som 
erbjuds. Eftersom konsumenter lättare bygger upp tillit till kända varumärken borde rimligtvis 
även dessa konsumenters tillit till betalning vid e-handel påverkas av ett företags rykte och 
varumärke. Detta kommer vi också att undersöka i denna uppsats. 

1.3 Forskningsfråga 
Vi kommer att basera vår uppsats på följande frågeställningar: 
 
Påverkas konsumenters tillit till e-handel av de olika betalsätt som erbjuds? 
 
Inverkar ett företags rykte och varumärke på konsumenters tillit till e-handel? 

1.4 Syfte 
Vi vill att andra personer som är intresserade av e-handel ska kunna använda vår uppsats som 
ett framtida referensverk, förhoppningsvis i framtida undersökningar om e-handel och 
konsumenter. Ett annat syfte är dels att undersöka om det finns en koppling mellan tillit till e-
handel och de betalsätt som erbjuds i dagens e-handelssystem och att undersöka om det finns 
en koppling mellan ett säljande företags rykte och varumärke och den tillit som konsumenter 
känner till e-handel med detta företag. Vi tror att detta kan vara till nytta att veta för företag 
som väljer att marknadsföra sig på Internet. Eftersom allt fler företag väljer att marknadsföra 
sig på Internet och eftersom e-handel är ett högaktuellt område vill även vi bidra med ökade 
kunskaper om konsumenters tillit till e-handel. Till sist har vi velat bilda oss själva en 
uppfattning om vad betalning vid e-handel består av samt att se hur andra konsumenter 
upplever denna betalning. 

1.5 Avgränsningar 
Vi har inte haft någon intention att avhandla området ”business to business”, utan har valt att 
inrikta oss på ”business to consumer”. Vi kommer att inrikta oss mot målgruppen studenter 
vid svenska universitet eftersom dessa är lätta att nå, samt oftast har en Internetanslutning, 
vilket gör att de kan tänkas använda e-handel i större grad än andra samhällsgrupper. 
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Eftersom området e-handel täcker väldigt många aspekter har vi valt att inrikta oss på de 
betalsätt som erbjuds för konsumenterna vid e-handel idag. Vi har därmed valt att undersöka 
betalsätten post/bankgiro, Direktbetalning via Internetbank, postförskott, kontokortsbetalning, 
e-faktura, e-plånbok och SET (Secure Electronic Transactions – En standard för säkra 
transaktioner av kontokortsuppgifter). Vi har valt dessa betalsätt för att de oftast erbjuds i 
dagens e-handelssystem. 
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2 Teori 
I vår teori kommer vi att beskriva området e-handel, dess beståndsdelar samt vilka fördelar 
det för med sig. Efter detta följer ett kort avsnitt om vad tillit i allmänhet innebär, vad tillit till 
e-handel innebär, vad tillit till betalsätt innebär samt vad tillit till ett företags rykte och 
varumärke innebär. Sedan redogör vi för hur betalning vid e-handel fungerar, vilken säkerhet 
som efterfrågas vid betalning i dagens e-handelssystem samt vilken betydelse denna säkerhet 
har för konsumenten. Till sist avslutas vårt teorikapitel med att avhandla de betalsätt som 
erbjuds i dagens e-handelssystem och hur de olika betalsätten  som erbjuds i dagens e-
handelssystem fungerar.  

2.1 E-handel 
Enligt Lawrence, Corbitt, Fisher, Lawrence och Tidwell (2000), kan e-handel definieras som 
köpandet och säljandet av information, produkter samt tjänster med hjälp av Internet.  
 
E-handelns uppkomst har förändrat människors sätt att utföra saker. Vardagliga uppgifter 
som att handla, göra bankärenden, samla information, förhandla, leverera, byta etc. utförs nu, 
med hjälp av Internet, också på andra sätt än de traditionella (M. Shaw, R. Blanning, T. 
Strader, A. Whinston, 2000), där man behöver vara fysiskt närvarande.  

2.1.1 E-handel - kategorisering 
Enligt Turban, King, Lee och Viehland (2004) kan e-handel delas upp i två olika kategorier, 
delvis e-handel och ren e-handel. Fredholm (1999) kallar dessa kategorier för direkt och 
indirekt e-handel.  
 
För att kunna göra denna kategorisering tar man i beaktande vilken grad av digitalisering 
produkten, processen samt leverantören har. Om produkten, processen samt leveranssätten är 
digitaliserade innebär det också att den e-handel som bedrivs är ren e-handel. Till exempel 
tillhör ett köp av en cd-skiva från www.ginza.se kategorin delvis e-handel eftersom själva cd-
skivan är levererad fysiskt, medan betalningen och beställningen kan utföras i digitaliserad 
form. Tanken med ren e-handel är att den ska innebära en snabb överföring mellan olika 
affärstransaktioner (Greenstein & Feinman, 2000).  

2.1.2 Fördelar med e-handel 
Eftersom e-handel använder Internet som medium varav Internet är snabbt och 
världsomfattande så innebär detta en rad fördelar för de inblandade, både företag och 
konsumenter. Enligt Turban, m.fl. (2004) innebär e-handel följande fördelar för konsumenten: 

 
• Tillgänglighet  
• Valmöjlighet 
• Omedelbar leverans 
• Informationssupport 
• Skräddarsydda produkter/tjänster 
• Ingen skatt 

 
Förutom de ovan nämnda fördelarna vid e-handel anser Greenstein och Feinman (2000) att 
följande fördelar kan tilläggas: 

 
• Bekvämlighet 

http://www.ginza.se


 6

• Pengar 
  

Tillgänglighet 
Tillgängligheten i dagens e-handelssystem är utmärkt. Kunden kan från de flesta platser varje 
timme på dygnet, varje dag i veckan utföra de tjänster som erbjuds på Internet. Detta är en 
stor fördel som förutom att tillåta kunder att handla när de har tid och lust även tillåter e-
handelsföretag att rikta sig mot andra länder med andra tidszoner än deras egen.  
 
Valmöjlighet 
Tack vare e-handelns stora utbredning och den stora uppsjö av e-handelsplatser som existerar 
idag ute på Internet så har kunden stora möjligheter att välja var varorna eller tjänsterna ska 
komma från enligt Turban, m.fl. (2004). Enligt Greenstein och Feinman (2000) har en kund, 
om inte en e-handelsplats tillfredsställer kundens behov, väldigt lätt att byta e-handelsplats 
och beställa sina varor eller tjänster från den platsen istället.  
 
Omedelbar leverans 
När kunden har bestämt sig för en vara och köpt den så kan varan levereras omedelbart till 
kunden om varan är digitaliserad. 
 
Informationssupport 
Eftersom all relevant information om de varor kunden vill ha kan digitaliseras så finns den 
även ute på Internet för att läsas av kunden. Enligt Turban, m.fl. (2004) tar detta förfarande 
ofta bara några sekunder eller högst minuter jämfört med flera dagar eller veckor som i 
traditionell handel. Turban, m.fl. (2004) anser även att den multimediasupport som företag 
kan ge blir betydligt billigare och bättre. 
 
Skräddarsydda produkter 
Greenstein och Feinman (2000) hävdar att Internet hjälper kunden att skräddarsy de varor 
eller tjänster som kunden vill köpa. 
 
Ingen skatt 
I flera länder är e-affärer exkluderade för skatt, vilket kan leda till att varor blir billigare hos 
slutkunden.  
 
Bekvämlighet  
Bekvämligheten uppkommer av att kunden kan sitta hemma hos sig själv i lugn och ro och 
välja de varor eller tjänster som önskas. Kunden kan beställa varorna eller tjänsterna och i 
vissa fall till och med få dessa levererade via Internet om det handlar om digitaliserade varor 
eller tjänster.  
 
Pengar 
Kunden kan spara pengar genom att utnyttja den valmöjlighet som existerar. Varför nöja sig 
med en cd-skiva från ett företag när en likadan cd-skiva kostar 15 kronor mindre i butiken på 
en annan e-handelsplats. 

2.2 Tillit 
Begreppet tillit har inte samma innebörd hos varje människa. Det existerar flera olika 
definitioner av begreppet tillit.  
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Tillit är, enligt Turban, m.fl. (2004) det mentala tillstånd vilket gör att olika involverade parter 
i en relation är villiga att fortsätta interagera för att nå sitt uppsatta mål.  
 
Enligt Seligman (1997) kräver alla fungerande sociala relationer tillit för att inte rasa ihop. 
Det är mycket viktigt att skilja på tillit, tro och övertygelse. Giddens (1990) gör en uppdelning 
av begreppet tillit i kategorierna, tillit mellan människor samt tillit till abstrakta system.  Han 
menar att tillit mellan människor bygger på en förståelse av den andra partens ansvar och 
involvering. Tillit till abstrakta system handlar, enligt Giddens (1990), om att systemet på ett 
säkert sätt kan erbjuda tillförlitlighet, men i detta fall, tack vare systemets natur inte erbjuder 
den intimitet som personliga relationer erbjuder.  
 
Tilliten till en affärspartner företag emellan baseras på att de förväntningar som företagen har 
på sin affärspartner upprätthålls. Däremot upprätthålls tilliten till en annan person genom att 
den personen följer det som är överenskommet mellan parterna enligt Aronsson och Karlsson 
(2001).  

2.2.1 Tillit till e-handel 
”Trust is the foundation of commerce” – Keen, Ballance, Chan och Schrump (2000). 
 
Ovanstående citat visar hur Keen, m.fl. (2000) definierar tillit. De, menar att handel inte kan 
existera utan tillit. Steinfield (2003) definierar tillit till e-handel som en konsuments villighet 
att bero på säljaren och utföra saker där konsumenten är sårbar för säljaren. Keen, m.fl. (2000) 
anser att tilliten till e-handel är den faktor som avgör e-handelns ökning och natur.  
 
För att tillit till e-handel ska uppstå för konsumenten anser Shepherd, Dhonde och Watters 
(2003) att följande saker måste uppfyllas: 
 

 Säljaren är den han utger sig för att vara. 
 Säljaren har rätt att sälja varan. 
 Betalnings och transaktionsmekanismerna är tillgängliga, legala samt säkra. 
 Konsumentinformation sprids inte vidare, varken till andra organisationer eller till 

andra syften än vad det är tänkt att användas till. 
 Varan stämmer överens med den beskrivning som givits och uppfyller sin funktion. 
 Varan kan och kommer att bli levererad till kunden. 

 
Det existerar flera modeller som visar vilka faktorer som ingår i begreppet tillit till e-handel, 
varav en är utvecklad av Turban, m.fl. (2004). Denna modell visar vilka olika aspekter de har 
valt att inkludera i begreppet tillit till e-handel.  
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Figur 2.1 Modell över tillit till elektronisk handel (efter Turban, m.fl., 2004) 
 
Som visat ovanför innefattar begreppet tillit till e-handel många vitt skilda faktorer. Turban, 
m.fl. (2004) säger att det finns fler saker än tilltron till varandra som påverkar hur många 
potentiella köp konsumenten kommer att göra. Dom nämner att folk måste lita på den 
säkerhet som erbjuds av den elektroniska infrastrukturen, vilket annars leder till att människor 
inte kommer att känna sig komfortabla att använda deras kontokort. 
 
Corbitt, Thanasankit och Yi (2003) bekräftar denna synpunkt i sin studie över konsumenters 
tillit till e-handel. Där drar de slutsatsen att den tekniska infrastrukturen är mycket viktig för 
att bygga upp och behålla tilliten till e-handel hos konsumenterna. De anser att företag inte 
bara måste bygga upp en skalbar och tillförlitlig e-handelsplats utan även måste förvissa sig 
om att konsumentens anonymitet och säkerhet är väl skyddade.  
 
Precis som tilliten till någon eller något i vardagslivet kan försvinna om något oväntat eller 
oönskat händer kan också tilliten till e-handel få sig en törn om konsumenten på något sätt 
börjar tvivla och känna sig osäker på e-handelns tekniska struktur, bristen på ansikte-mot-
ansikte kommunikation eller bristen på entusiasm från leverantörens sida (Turban, m.fl. 
2004). 

2.2.2 Tillit till betalsätt 
Konsumenters bristande tillit till de olika betalsätt som erbjuds i dagens e-handelssystem är en 
tillbakahållande faktor av e-handelns spridning. Denna brist på tillit kan bero på flera faktorer 
och enligt Post och Telestyrelsen (2001) är både säkerheten vid ekonomiska transaktioner 
över Internet samt frågan om vem som tar den ekonomiska risken vid transaktioner över 
Internet två stora faktorer som påverkar konsumenternas tillit till de betalsätt som erbjuds i 
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dagens e-handelssystem. Andra faktorer som påverkar tilliten är att konsumenten vill ha ett 
enkelt och säkert sätt att betala sina varor på och att många konsumenter tvekar att lämna ut 
kortuppgifter enligt Fredholm (1999), samt annan information om sig själv via icke 
krypterade förbindelser. 

2.2.3 Tillit till företag och dess varumärke 
Ett varumärke är ett namn och/eller en symbol som används för att sälja produkter eller 
tjänster (Miller & Muir, 2004). De menar att tilliten till ett företag eller varumärke uppstår 
från en bekantskap till företaget eller varumärket. Det är en större chans att konsumenter litar 
på något de känner igen. Det är bevisat att det finns ett samband mellan hur starkt ett 
varumärke är och vilken lojalitet som konsumenterna har till det (Miller & Muir, 2004). Om 
konsumenter känner tillit och lojalitet mot ett känt varumärke, kommer de också oftare att 
handla hos det företag som erbjuder varumärket.  
 
Miller och Muir (2004) anser att varumärken hjälper konsumenterna att reducera de risker de 
utsätts för vid handel. Detta eftersom välkända företag oftast förlorar mycket på att inte 
erbjuda högsta kvalitet till sina konsumenter. Detta är något som borgar för att välkända 
företag oftast tillhandahåller hög kvalitet på sina varor eller tjänster. Enligt Miller och Muir 
(2004) är också den uppfattade risken vid handel av kända företag väsentligt mycket lägre än 
vid handel av andra okända företag.  

2.3 Betalning vid e-handel 
Betalning vid e-handel kan på många sätt liknas vid traditionell betalning i traditionella 
handelssystem. Med ett köp menas processen att utbyta monetärt medel mot produkter, 
tjänster eller information enligt Lawrence, m.fl. (2000). Lawrence, m.fl. (2000) beskriver att 
den gamla multistegsprocessen vid betalning, som gick ut på att säljaren mottog en betalning 
av kunden vilken sedan sattes in på säljarens bankkonto av säljaren varpå produkten 
levererades, numera förändrats för att passa en elektronisk utväxling av monetärt medel. Den 
elektroniska utväxlingen går ut på att köparen sätter in beloppet direkt på säljarens konto, eller 
låter säljaren dra det valda beloppet från köparens konto, varpå produkten levereras.  
 
Norris, m.fl. (2000) skriver att de huvudsakliga betalningssätten vid e-handel är kontant 
betalning, checkbetalning, direkt debitering, kreditkortsbetalning, bankkortsbetalning och 
kreditkonton. 

2.4 Säkerhet vid betalning och dess betydelse 
Camp (2000) definierar säkerhet som kontrollen över information. Säkerheten vid betalning i 
e-handelssystem är en av de absolut viktigaste aspekterna för att ett e-handelssystem ska 
fungera och uppfylla sitt syfte. Lawrence, m.fl. (2000) skriver att kunderna är oroliga att deras 
transaktionsinformation ska läsas av en obehörig person. Om de som tillhandahåller e-
handelslösningen skulle kunna garantera en säker lösning för betalning vid e-handel kanske 
denna oro inte skulle existera.  
 
Vidare anser Lawrence, m.fl. (2000) att kunder hellre lämnar ut kreditkorts- eller 
kontokortsuppgifter över telefon trots att säkerheten inte är större där. Detta kan tolkas som att 
människor har en större misstro till att handla på Internet jämfört med traditionella sätt att 
handla på. Enligt Norris, m.fl. (2000) är det väldigt lite gjort för att försäkra kunder om att 
Internet är en säker plats att handla på. Författarna menar även att de huvudsakliga aspekter 
som måste tas i beaktande för att åstadkomma säkerhet vid betalning över Internet, inkluderar: 
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Konfidentiell överföring - Data som överförs får under inga omständigheter kunna läsas av 
någon annan än de som är berörda av transaktionen. 
Autenticering – De kommunicerande parterna måste kunna säkerställa sig om varandras 
identitet. 
Integritet – De kommunicerande parterna måste kunna säkerställa sig om att data de skickar, 
inte har manipulerats på vägen. 
Ickeförnekelse – Det måste vara möjligt att bevisa att transaktionen faktiskt har ägt rum. 
 
Lawrence, m.fl. (2000) menar att det bör ligga i e-handelsföretagens intresse att uppfylla god 
säkerhet inte bara för sina kunder utan för att säkerställa företagets image och trovärdighet. 

2.5   Betalsätt 
”Central to the development of the electronic marketplace is the future of money – how to 
define it, how to access it, and how to protect transactions” – Leebaert (1999). 
 
Kunder erbjuds idag ett antal olika betalsätt av e-handelssystem men vad som är viktigt för e-
handelns fortsatta utveckling är att dessa betalsätt fungerar i existerande och framtida 
affärsmodeller, enligt Post och Telestyrelsen (2003b). Vidare anser Post och Telestyrelsen 
(2003b) att de betalsätt, faktura och postorder, som använts i traditionella handelssystem som 
postorder fortfarande dominerar i dagens e-handelssystem. Enligt samma rapport av Post och 
telestyrelsen redovisar man statistik från Svensk Handels Internetindikator (från tredje 
kvartalet 2002) som uppger att 84 procent av e-handelsbetalningar sker via postförskott och 
faktura, konto/kreditkortsbetalningar förekommer bara i 12 procent av fallen, Direktbetalning 
via Internetbank i en procent och SET samt övriga betalsätt representerar övriga procent av 
betalningarna.  
 
Faktorer som oroar konsumenterna vid ett köp via Internet har identifierats under rubriken 
tillit till betalsätt. Utifrån dessa faktorer har vi ställt upp fyra kriterier för de betalsätt vi 
redovisar. Dessa kriterier är:  
 

• Säkerhet – Den säkerhet som betalsättet erbjuder för konsumenten. Kan stöld av 
transaktionsinformation ske och bedrägerier utföras med hjälp av denna 
transaktionsinformation vid användning av betalsättet?  

• Anonymitet – Den grad av anonymitet som betalsättet erbjuder. Vilka detaljer måste 
konsumenten lämna ut? Måste konsumenten lämna ut sina kontokortsuppgifter, 
personliga uppgifter eller inga uppgifter alls? Detta har en koppling till säkerheten hos 
ett betalsätt eftersom ingen transaktionsinformation kan stjälas om ingen behöver 
lämnas ut. 

• Ekonomisk risk – Vid ett tillbud t.ex. att varan kommer bort, vem tar den ekonomiska 
risken? Konsumenten, leverantören eller banken? 

• Enkelhet – Hur enkelt är det att använda betalsättet? 
 
För att kunna gradera de olika betalsätten utifrån dessa kategorier har vi valt att använda oss 
av följande tre nivåer: Hög, normal och låg.  
 
Som ett exempel kan användas ett betalsätt där t.ex. en hög grad av säkerhet gör att det är 
nästintill omöjligt att stjäla transaktionsinformation, en normal grad av säkerhet gör att det 
finns sätt att stjäla information, men det är svårt och där en låg grad av säkerhet gör att det är 
lätt att stjäla information för den som har kunskap om hur man gör detta. 
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2.5.1 Postförskott 
Enligt Nationalencyklopedin är postförskott en postal tjänst som innebär att mottagaren 
betalar ett belopp satt av avsändaren innan försändelsen lämnas ut av postbefordraren. Sedan 
2003 kan postförskott begäras på belopp upp till 5 000 kr när det gäller brev och 50 000 när 
det gäller värdebrev.  
 
Säkerhet: Hög säkerhet eftersom konsumenten betalar när varan hämtas ut. Personliga 
uppgifter kan stjälas. 
Anonymitet: Normal anonymitet eftersom personliga uppgifter måste lämnas ut. Ekonomisk 
risk: Låg ekonomisk risk eftersom konsumenten betalar varan när den hämtas ut. Säljaren tar 
alltså den ekonomiska risken. 
Enkelhet: Hög enkelhet eftersom konsumenten bara behöver lämna ut personliga uppgifter 
och godkänna köpet. 

2.5.2 Direktbetalning via Internetbank 
Direktbetalning via Internetbank utvecklades av Sveriges storbanker och det innebär att en 
kund hos en av dessa storbanker ger tillåtelse för ett belopp att dras direkt från kundens 
bankkonto. En förutsättning för detta är dock att säljaren har ett företagskonto hos en av ovan 
nämnda storbanker.  
 
Säkerhet: Hög säkerhet eftersom konsumenten bara behöver logga in på sin Internetbank. 
Bankens skyddsåtgärder gäller alltså.  
Anonymitet: Hög anonymitet, inga personuppgifter eller kontokortsuppgifter behöver lämnas 
ut. 
Ekonomisk risk: Hög ekonomisk risk eftersom konsumenten betalar varan innan den 
skickas. 
Enkelhet: Hög enkelhet eftersom konsumenten bara behöver logga in på sin Internetbank och 
godkänna köpet. 

2.5.3 Konto/Kreditkortsbetalning 
Konto och kreditkort tas upp under samma rubrik då betalning med dessa två hanteras på 
samma sätt. Detta betalsätt erbjuds av s.k. Payment Service Providers (PSP) som fungerar 
som en mellanhand mellan kunden och ett konto/kreditkortsföretag. Med andra ord är en bank 
som erbjuder sina kunder konto/kreditkort en PSP. 
 
Betalning inom e-handel med konto/kreditkort fungerar genom att kunden väljer en vara som 
den vill köpa, lämnar sina person- och kortuppgifter på e-handelsföretagets hemsida och 
godkänner sedan köpet, skriver Post och telestyrelsen (2003b). Vidare skriver Post och 
telestyrelsen att kortet sedan verifieras och om det finns täckning auktoriseras för köp. 
Beloppet reserveras och betalas till säljaren i samband med att den köpta varan skickas från 
säljaren. Enligt Norris, m.fl. (2000) är godkännande och överenskommelse av 
konto/kreditkortsbetalningar en trestegsprocess: 
 
Steg 1 – Berättigande: I detta steg godkänner eller nekar köparens bank transaktionen vid 
tidpunkten för köpet. 
Steg 2 – Godkännande/klartecken: I detta steg samlar säljarens bank data om transaktionen 
från säljaren för att sedan leverera dessa data till konto/kreditkortsföretaget som i sin tur 
levererar data vidare till köparens bank som använder dessa data för att skapa en transaktion 
på köparens konto. 
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Steg 3 – Överenskommelse: I detta steg överför konto/kreditkortsföretaget det monetära 
beloppet från köparens bank till säljarens bank. 
 
SSL (Secure Socket Layer) kan sammankopplas med kontokortsbetalningar då det ofta 
används för att sätta upp en säker överföringskanal för transaktionsinformationen menar 
Norris, m.fl. (2000). Fördelen med SSL är att det är inbyggt i nästan alla webbläsare varpå 
inget extra program eller liknande behövs. Det är också mestadels av denna anledning som 
SSL används för vissa betalsätt menar Norris, m.fl. (2000). En nackdel med SSL är dock att 
det saknar vissa säkerhetsfunktionaliteter som andra standarder har. 
 
Säkerhet: Hög säkerhet vid användande av SSL, annars låg säkerhet eftersom kortuppgifter 
överförs okrypterat och därmed kan stjälas enkelt. 
Anonymitet: Normal anonymitet eftersom kortuppgifter lämnas ut. 
Ekonomisk risk: Normal ekonomisk risk eftersom kortföretaget oftast tar den ekonomiska 
risken vid ett tillbud om inte oaktsamhet kan bevisas. 
Enkelhet: Hög enkelhet eftersom konsumenten bara behöver fylla i kortuppgifter och 
godkänna köpet. 

2.5.4 SET (Secure Electronic Transaction) 
Enligt Norris,m.fl. (2000) är SET ett ramverk i form av tekniska specifikationer som ägs av 
Visa och Mastercard. Det bör även tilläggas att många stora utvecklingsföretag som, 
Microsoft, IBM, Netscape, RSA, m.fl, varit delaktiga i utvecklingen av SET.  
 
SET utvecklades i syfte att fastställa en konstant kommunikationssäkerhetsstandard för e-
handelssystem menar Lawrence,m.fl. (2000). SET ska genom att erbjuda en kombination av 
vanliga säkerhetsteknologier samt kryptering av all transaktionsinformation erbjuda ett säkert 
sätt att betala med kontokort eller kreditkort (Amor, 2000). 
 
Post och Telestyrelsen anser att säkerheten vid användande av SET är tillräcklig men att SET 
är krångligt då båda parter måste ha vissa applikationer installerade på sin respektive dator för 
att hantera kommunikationen.  
 
Säkerhet: Hög säkerhet eftersom transaktionsinformation sänds över en krypterad anslutning.  
Anonymitet: Normal anonymitet eftersom kortuppgifter lämnas ut. 
Ekonomisk risk: Normal ekonomisk risk eftersom kortföretaget oftast tar den ekonomiska 
risken vid ett tillbud om inte oaktsamhet kan bevisas. 
Enkelhet: Låg enkelhet eftersom konsumenten antingen behöver speciella applikationer på 
sin dator, eller ett elektroniskt certifikat för att kunna använda SET. 

2.5.5 Post/Bankgiro 
Betalning via post/bankgiro fungerar genom att konsumenten får varan först och därefter 
behöver betala den. Det kan även vara bra för säljaren som genom att visa förtroende för 
konsumenten på detta sätt kan bygga upp en ömsesidig tillit gentemot denne och på så sätt få 
konsumenten att komma tillbaka (Post och Telestyrelsen, 2003b). 
 
Säkerhet: Hög säkerhet eftersom fakturan kommer hem till konsumenten som sedan betalar 
den. Personliga uppgifter kan stjälas.  
Anonymitet: Normal anonymitet eftersom personuppgifter behöver lämnas ut. Ekonomisk 
risk: Låg ekonomisk risk eftersom varan skickas innan betalningen är säljaren tillhanda. 
Säljaren tar alltså den ekonomiska risken. 
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Enkelhet: Hög enkelhet eftersom konsumenten bara behöver fylla i personliga uppgifter och 
godkänna köpet. 

2.5.6 E-plånbok 
Elektroniska plånböcker är ett sätt att enkelt kunna göra mindre köp på Internet. Enligt Post 
och telestyrelsen (2003b) fungerar det genom att man startar ett konto hos ett företag som 
erbjuder elektroniska plånböcker och därefter sätter in ett belopp på kontot. När kunden sedan 
vill köpa något dras beloppet från den elektroniska plånboken. Denna lösning lämpar sig bäst 
för små köp av t.ex. elektronisk information eller prenumerationer på Internet. Detta sätt att 
handla på kan liknas vid vanlig anonym kontantbetalning i en vanlig affär, dock med 
undantaget att dessa transaktioner är spårbara (Post och Telestyrelsen, 2003b). 
 
Säkerhet: Hög säkerhet eftersom konsumenten inte använder sitt vanliga konto för betalning.  
Anonymitet: Hög anonymitet eftersom konsumenten varken behöver lämna ut personliga 
eller kortuppgifter. 
Ekonomisk risk: Normal ekonomisk risk eftersom e-plånboksföretaget oftast tar den 
ekonomiska risken vid ett tillbud om inte oaktsamhet kan bevisas. 
Enkelhet: Normal enkelhet eftersom konsumenten först behöver öppna en e-plånbok som 
därefter fylls på med pengar vid behov. Denna plånbok används sedan för att göra 
betalningar. 

2.5.7 E-faktura 
E-faktura är ett enkelt sätt att ta emot samt betala räkningar. Det fungerar på samma sätt som 
vanliga fakturabetalningar med skillnaden att det helt går över Internet. Fakturautställaren 
skickar räkningen till konsumentens Internettjänst istället för att skicka den hem till 
konsumentens brevlåda med vanlig post. 
 
När en faktura blivit utställd behöver konsumenten bara logga in på sin Internetbank och där 
godkänna fakturan då den är automatiskt ifylld (e-faktura). E-faktura sträcker sig idag till runt 
5 miljoner användare i Sverige. 
 
Säkerhet: Hög säkerhet då konsumenten bara behöver logga in på sin Internetbank Bankens 
skyddsåtgärder gäller alltså. 
Anonymitet: Hög anonymitet eftersom konsumenten inte behöver lämna ut några uppgifter. 
Ekonomisk risk: Låg ekonomisk risk eftersom varan skickas först och betalas sedan. Säljaren 
tar den ekonomiska risken. 
Enkelhet: Hög enkelhet eftersom konsumenten bara behöver logga in på sin Internetbank och 
godkänna fakturan. 
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3 Metod 
I vårt metodkapitel kommer vi att argumentera för hur vårt val av metoder har skett genom 
att visa vilka alternativ som existerar samt hur vi har resonerat för att göra de val vi har 
gjort. Genom att visa hur vi har kommit fram till de metoder vi har använt ger vi läsaren en 
chans att bedöma undersökningens riktighet. 

3.1 Typ av studie 
En studie kan vara av tre olika typer, explorativa, deskriptiva och förklarande (Yin, 1994). En 
förklarande studie syftar till att reda ut de samband som finns i problemområdet. En 
explorativ studie syftar till att utforska det problemområde man valt att inrikta sig på för att 
hitta nya företeelser. En deskriptiv studie syftar till att utveckla och beskriva vad 
problemområdet är för något. Jacobsen (2002) anser att det finns 4 olika typer av deskriptiva 
studier:  
 

• Tvärsnittsstudie – Ett fenomen vid en tidpunkt. 
• Tidsseriestudie – Utveckling över tiden för ett urval. 
• Kohortstudie – Utveckling över tiden för en speciell grupp. 
• Panelstudie – Utveckling över tiden hos enskilda personer.  

 
För att ta reda på vilken typ av undersökning man gör är det viktigt att titta på, typen av 
forskningsfråga, vilken kontroll forskaren har över aktuella händelser och beteenden och 
vilken fokusering på nutida händelser som används. Yin (1994) ställer dessa tre punkter mot 5 
undersökningsstrategier som man kan använda sig av i sin undersökning. 
 
Tabell 3.1 Beskrivning av undersökningsstrategier. 
Strategi Forskningsfråga Kontroll över 

händelser 
Fokusering på nutid 

Experiment ”hur”, ”varför” Ja Ja 
Survey ”vem”, ”vad”, 

”var”, ”hur många”, 
”hur mycket” 

Nej Ja 

Arkivanalys ”vem”, ”vad”, 
”var”, ”hur många”, 
”hur mycket” 

Nej Ja/nej 

Historia ”hur”, ”varför” Nej Nej 
Fallstudie ”hur”, ”varför” Nej Ja 
 
För att beskriva hur tilliten påverkas av de betalsätt som erbjuds samt om tilliten även 
påverkas av ett företags rykte och varumärke kan man säga att vi kommer att arbeta med en 
deskriptiv studie. Av de 4 olika deskriptiva studier som Jacobsen (2002) nämnt anser vi att vi 
kommer att göra en tvärsnittstudie eftersom vi uppfyller de kriterier som ställs upp för denna. 
Fördelen med en tvärsnittsstudie är att den är billigare än övriga studier att utföra samt att den 
tar kort tid att utföra vilket har varit en fördel eftersom omfattningen av denna uppsats inte är 
nog stor för övriga typer av deskriptiva studier. 
 
Eftersom vi fokuserar på nutid, inte har kontroll över händelserna samt att våra 
forskningsfrågor är av typen ”hur många”, anser vi att vi kommer att använda oss av en 
survey.  
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3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Inom forskningen brukar man huvudsakligen tala om två olika vetenskapliga huvudriktningar, 
positivismen samt hermeneutiken (Thurén, 1991). Positivismen kommer från 
naturvetenskapen och hermeneutiken kommer från humanvetenskapen.  
 
Positivismen kännetecknas av att man som forskare bör testa all kunskap empiriskt för att se 
om det verkligen förhåller sig på det sättet i verkligheten. Om det inte går att bevisa empiriskt 
är det ingen meningsfull kunskap. Enligt Thurén (1991) innebär positivismens synsätt att vi 
människor har två sätt att införskaffa kunskap på, genom att iaktta de fenomen vi undersöker 
samt att kunna räkna ut resultat. Positivismens karaktär är väldigt kalkylerande och genom att 
använda detta förhållningssätt bör man bara lita på de fakta som kan anses vara säkerställda 
med all rimlig säkerhet. Detta innebär att man har en väldigt kritisk syn till påståenden och 
iakttagelser innan man med säkerhet vet om de stämmer. Efter att ha fått fram fakta som anses 
vara tillförlitliga, använder man logisk slutledning för att härleda slutsatser utifrån dessa fakta. 
Man bör också behandla dessa fakta statistiskt för att kunna dra generella slutsatser utifrån 
dem (Thurén, 1991).  
 
Olsson och Sörensen (2001) anser att avsikten med hermeneutiken är att uppnå förståelse. 
Denna förståelse uppnår man genom att utföra ett tolkningsarbete i vilket man försöker förstå 
saker som vad, var, hur och varför. 
 
I vår uppsats använder vi oss av det positiviska förhållningssättet eftersom vi vill kunna dra 
generella slutsatser om vilken påverkan de betalsätt som erbjuds i dagens e-handelssystem har 
på konsumentens tillit till betalning vid e-handel samt om ett företags rykte och varumärke 
även påverkar denna tillit. Vi innefattar också lite av det hermeneutiska synsättet i själva 
tolkningsarbetet av vår enkätundersökning eftersom vi kommer att ha med följdfrågor i vår 
enkät vilka kräver en subjektiv tolkning. 

3.3 Forskningsansats 
I en undersökning kan man genom slutledning härleda olika slutsatser. Dessa slutsatser kan 
härledas genom att använda en av två olika ansatser, deduktion eller induktion (Olsson & 
Sörensen, 2001). De anser att man genom att använda den deduktiva ansatsen kan dra 
slutsatser om enskilda företeelser från allmänna principer. Med det menas att man från teorier 
eller modeller ställer upp hypoteser eller nya teorier som sedan testas empiriskt på ett 
vetenskapligt sätt. För att nå ett resultat vid användandet av den deduktiva ansatsen kan man 
efter den empiriska studien använda logisk slutledning för att härleda slutsatser. Den 
deduktiva ansatsen bygger på logik anser Thurén (1991).  
 
Om man som forskare vill använda den induktiva ansatsen kan man starta med den empiriska 
studien för att därigenom bilda sig en uppfattning av hur situationen ser ut (Olsson & 
Sörensen, 2001). Efter att ha undersökt hur situationen ser ut kan man forma allmänna 
slutsatser som sedan kan sammanställas till teorier. Den induktiva ansatsen bygger på empiri 
anser Thurén (1991). 
 
Den deduktiva ansatsen passar utmärkt för vår undersökning då vi från redan befintliga teorier 
ställer upp våra forskningsfrågor som vi sedan kommer att testa empiriskt. 
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3.4 Kvantitativ – Kvalitativ 
När man bedriver sin forskning kan man använda en kvantitativ metod eller en kvalitativ 
metod för att utföra sin empiriska studie. Enligt Trost (2001) är det syftet som avgör vilken 
metod man väljer i sin forskning. Han anser även att forskaren inte bör låta tidigare 
undersökningar styra vilken metod som används av ren tradition eller slentrian. För att veta 
vilken av dessa två metoder man bör använda kan man grovt förenklat säga att den 
kvantitativa metoden handlar om siffror och statistik, medan den kvalitativa metoden handlar 
om att se relationer, handlingsmönster och saker som inte är tydliga.  
 
Om man vill veta hur stor del av en population som har en åsikt bör man använda den 
kvantitativa inriktningen, medan man, om man är intresserad av att förstå hur människor 
tänker och reagerar bör välja den kvalitativa inriktningen på sin forskning. Man bör däremot 
undvika att se den kvalitativa och kvantitativa metoden som två extremer som utesluter 
varandra (Jacobsen, 2002). Det är en skala där helt kvalitativ ligger på ena sidan och helt 
kvantitativ på andra sidan, vilket gör att man kan ligga i mitten vid val av metod och därför ha 
med både kvalitativa som kvantitativa inslag. Sörensen, m.fl. (2001) ställer upp några punkter 
som de anser karakteriserar kvalitativ och kvantitativ forskning: 
 

 
De menar att den kvalitativa metoden ofta bygger på en induktiv ansats medan den 
kvantitativa metoden bygger på en deduktiv ansats. 
 
Eftersom vi använder oss av strukturerad forskning med entydigt formulerade 
frågeställningar, samt riktar oss till ett stort antal individer för att kunna dra generella 
slutsatser anser vi att vi kommer att använda oss av kvantitativa metoder för datainsamling, 
sammanställning och analys av enkäten. Vi har också spår av den kvalitativa inriktningen 
eftersom vi kommer att ha med följdfrågor som vi behöver tolka i enkäten. 

3.5 Datainsamlingsmetod 
I en undersökning kan man samla in två olika typer av data, primärdata vilket är det data som 
måste tas fram på ett empiriskt sätt, samt sekundärdata vilket är det data som redan existerar 
och har skrivits av någon annan.  

Kvalitativ forskning Kvantitativ forskning 

- Subjektiva värderingar hos 
forskaren tillåts existera. 

- Mer djupgående 
frågeställningar kan 
behandlas, dessutom mer 
flexibelt. 

- Relationen mellan teori 
och forskning växer 
successivt fram, genom att 
fenomenet förklaras och 
teorin upptäcks. 

- Resultat baseras på flera 
variabler och ett litet antal 
individer. 

- Objektivitet till området 
ifråga ska eftersträvas av 
forskaren. 

- Strukturerad forskning 
med entydigt formulerade 
frågeställningar. 

- Hypotesprövning bevisar 
relationen mellan teori och 
forskning. 

- Resultat baseras på ett 
begränsat antal variabler 
och ett stort antal 
individer. 

- Generella resultat. 
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Primärdata samlas in genom intervju, observation eller frågeformulär (Jacobsen, 2002). Yin 
(1994) däremot anser att frågeformulär ingår under samma rubrik som intervjuer och att ett 
annat sätt att införskaffa primärdata är genom användandet av fysiska artifakter. Med detta 
menar Yin (1994) att man kan använda sig av föremål som används i verkliga livet i sin 
studie. Till exempel om man studerar människors användning av uttagsautomater, kan man 
studera själva automaten för att få någon form av statistik över hur ofta den används.  
 
Sekundärdata samlas in genom att studera tidigare gjorda rapporter, artiklar, undersökningar 
och böcker på området. Viktigt vid val av sekundärdata är att vara kritiskt och titta på varifrån 
data kommer och vem som har skrivit dessa data (Jacobsen, 2002). I vår uppsats har vi valt att 
använda oss av en enkätundersökning för att få fram primärdata.  

3.5.1 Enkätundersökning 
Enligt Jacobsen (2002) är den gängse metoden för insamling av primärdata när man använder 
sig av en kvantitativ metod att använda sig av frågeformulär. Med en enkät kan man mäta 
människors beteende, åsikter och känslor (Trost, 2001).  
 
Ett frågeformulär kan distribueras på 3 olika sätt (Jacobsen, 2002): 
 

• Postenkät – Detta innebär att man skickar ut formulären till en grupp enheter. 
• Telefonintervju – Detta innebär att en intervjuare utför en intervju via telefon till en 

grupp enheter. 
• Standardiserad besöksintervju – Detta innebär att en intervju utförs i personlig kontakt 

med utvalda enheter. 
 
Vi kommer att använda oss av ett frågeformulär som vi utformar med tanke på våra 
forskningsfrågor. Vi kommer att använda oss av den kunskap vi har förvärvat i vår 
litteraturstudie för att bygga upp vår enkät. Vi har även tittat i böcker som förklarar vad man 
bör tänka på vid utformning av enkäter för att hitta råd och tips.  
 
Vi kommer att dela upp enkäten i olika avsnitt där vi kommer ha frågor som hör till varje 
avsnitt. De avsnitt vi kommer att använda är: Bakgrund, e-handelserfarenhet, betalsätt, 
betalningsexempel och tillit. Vi har i vår teori tagit upp de betalsätt som i dagsläget är relativt 
stora och välkända, samt även e-faktura och e-plånbok som vi anser vara på väg att etablera 
sig bland de mer välkända befintliga betalsätten. Vi kommer däremot inte ställa djupare frågor 
i vår enkät om just e-faktura och e-plånbok. Detta väljer vi att inte göra då vi tror att 
konsumenter har för lite kunskap om dessa betalsätt för att kunna ge oss svar på våra frågor.  

3.6 Urval av respondenter 
Vi vill inrikta oss i vår undersökning på alla studenter vid svenska universitet. Vi tror att en 
majoritet av denna population har någon form av Internetuppkoppling, något som underlättar 
vid e-handel. Eftersom det kostar mycket resurser i form av tid och pengar att nå ut till alla 
studenter vid svenska universitet och vi har mycket lätt att nå ut till Luleå Tekniska 
Universitets studenter har vi valt att lämna ut vår enkätundersökning där. Samtidigt som 
insamlingen av vår teori har skett har vi utfört en enkel sökning på Internet efter samband 
mellan region och köplust hos konsumenter och inte funnit något samband däremellan. Vi 
anser att vårt urval kan ses som representativt för alla studenter i Sverige. Vårt urval av 
respondenter kommer att vara slumpmässigt utvalda klasser från Luleå Tekniska Universitet. I 
en klass finns ett antal studenter. Detta antal är bestämt av den institution som håller den 
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utbildning som klassen tillhör och kan variera från klass till klass. Fristående kursare ingår 
inte i en klass, vilket gör att vi inte kan använda dessa studenter i vårt urval. Vi tror dock att 
fristående kursare inte avviker från andra studenter på något sätt och väljer därför att bara 
inrikta oss på studenter som ingår i en klass, detta för att studenter som ingår i en klass är 
lättare att nå ut till. Det slumpmässiga urvalet kommer att utföras genom att vi numrerar alla 
klasser på universitetet och använder oss av en slumpgenerator på en dator för att slumpa fram 
vilka klasser vi skall göra utskick till. Vi kommer att skicka ut 300 enkäter utan hänsyn till 
andra faktorer än att respondenterna tillhör de slumpade klasserna. När vi passerar 300 
utskick, avbryter vi utskicket. 
 

3.7 Validitet 
Med begreppet validitet avses att de mätningar som är gjorda verkligen mäter det man avser 
att mäta (Trost, 2001). Jacobsen (2002) anser att man bör ha relevanta mätattribut samt att 
man kan dra generella slutsatser om flera enheter utifrån de enheter man har mätt. 
 
För att höja validiteten i frågorna har vi använt oss av flera frågor som svarar på samma sak 
fast på olika sätt, till exempel först genom svarsalternativ och sedan genom kryssfrågor. Om 
de fria svar vi får från respondenten inte är tillfredsställande, har vi fasta svarsalternativ på 
nästa frågor. Om respondenten svarar på ett oväntat sätt på de första frågorna kan vi därefter 
stödja vår enkät på nästa typ av frågor. 

3.8 Reliabilitet 
Med begreppet reliabilitet avses att de mätningar som är gjorda är stabila och inte utsatta för 
slumpinflytelser (Trost, 2001). Reliabiliteten är alltså ett mått på hur tillförlitliga data är, hur 
trovärdig undersökningen är. Om flera olika forskare mäter samma problemområde med 
samma mätverktyg och kommer fram till samma resultat är reliabiliteten hög (Jacobsen, 
2002). 
 
När man vill få fram reliabiliteten för en enkätundersökning kan man ta hänsyn till fyra 
faktorer anser Trost (2001). Dessa fyra komponenter är: 
 

• Kongruens – Betyder att det finns en likhet mellan frågor som mäter samma sak. 
• Precision – Berör frågan om hur enkäten är utformad. Om enkäten är lätt att fylla i har 

enkäten högre precision eftersom det finns en mindre risk för att respondenten har 
gjort ett fel. 

• Objektivitet – Om flera forskare registrerar samma data från enkäten är objektiviteten 
hög. 

• Konstans – Berör tidsaspekten och förutsätter att inte fenomenet eller attityden 
förändrar sig. 

 
Om man använder dessa faktorer för att få fram reliabiliteten i vår undersökning ser vi att 
kongruensen i vår enkät är kommer att vara bra, vi kommer att ha en likhet i alla våra frågor 
som mäter samma sak. Precisionen i vår enkät kommer att vara hög eftersom den kommer att 
vara webbaserad, vilket möjliggör att man kan förhindra respondenten från felaktiga val. Att 
enkäten är webbaserad innebär också att respondenten har mer tid på sig och därigenom har 
mindre chans att göra fel på grund av tidsbrist. Objektiviteten kommer att vara normal anser 
vi, eftersom vi väljer att analysera data manuellt. Vad vi menar med detta är att då vi kommer 
att registrera svaren manuellt istället för automatiskt kan vi undanröja fel såsom att en 
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respondent råkar skicka svaren fler än en gång. Den sista faktorn är konstansen vilken vi anser 
inte berör denna undersökning eftersom tidsperspektivet för denna undersökning är väldigt 
kort och vårt ämne inte hinner förändras under den tiden.  
 
Ytterligare faktorer, enligt Trost (2001), som påverkar reliabiliteten är graden av 
standardisering samt hur svår enkäten är att fylla i på grund av t.ex. begrepp eller svåra ord. 
Om man vill kunna få en hög reliabilitet i sin undersökning bör den vara standardiserad 
eftersom en högre grad av standardisering innebär att risken för reliabilitetsproblem minskas 
(Trost, 2001). En enkät är vanligtvis väldigt standardiserad och så även i vårt fall. Vi har valt 
att ta med följdfrågor i vår enkätundersökning för att vi vill ta reda på om och varför 
konsumenter känner bristande tillit till vissa betalsätt utifrån deras perspektiv. Detta är något 
som borde påverka vår reliabilitet negativt eftersom det alltid behövs en subjektiv tolkning av 
de svar som ges på dessa följdfrågor samt att det sänker graden av strukturering genom att det 
erbjuds frågor med öppna slut. För att inte respondenterna ska uppfatta frågorna i vår 
enkätundersökning på olika sätt väljer vi att använda oss av enkla ord och begrepp, vilket 
kommer att påverka reliabiliteten i vår undersökning i en positiv riktning. 
 

3.9 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen redogör vi för hur vi har arbetat, vilka val vi har gjort, vad som har 
fungerat bra och dåligt, vad vi hade gjort annorlunda samt vilken reliabilitet och validitet vi 
anser att vår undersökning har. 

3.9.1 Litteraturstudier 
För att få information om det område vi hade valt började vi läsa in oss på information 
angående tillit till e-handel och hur denna skapas. Litteraturstudierna går inte att utföra på 
många olika sätt, men vi anser ändå att vi kanske borde ha läst mer vetenskapliga artiklar i 
artikeldatabaser istället för att använda massa böcker i första hand. Skälet till detta är främst 
för att man ofta kan hitta nyare gjorda vetenskapliga artiklar än böcker. Trots detta tycker vi 
att vi fick mycket information från vår litteraturstudie. 

3.9.2 Enkätundersökning 
Efter vår litteraturstudie var det dags att bestämma vilket tillvägagångssätt vi skulle använda 
oss av för att få in empirisk data. Eftersom vi ville nå många personer för att kunna 
generalisera slutsatser bestämde vi oss för att använda oss av en enkätundersökning. Denna 
innehöll bara standardiserade frågor. Dock valde vi att använda oss av frågor med öppna slut i 
form av följdfrågor, något som vi tyckte var bra när vi skapade enkäten, men som i efterhand 
visade sig bli oerhört mycket arbete. Det är svårt att sammanställa åsikter och uppfattningar 
som många användare har och detta kräver även tolkning av svaren, vilket bidrar till att den 
grad man kan generalisera slutsatser sänks något.  
 
Trots detta är vi övertygade om att vi gjorde rätt val när vi valde enkätundersökning som 
datainsamlingsmetod. Eftersom vi ville undersöka hur folks tillit påverkas av betalsätt och 
företagens varumärke, var det bättre att samla in information från massor av individer istället 
för att gå djupare in på vad några individer anser, något som inte hade hjälpt oss att 
generalisera slutsatser. Vi hade kunnat göra en djupgående intervju vid ett senare tillfälle, men 
valde att avstå för att vi bara ville titta hur det ser ut på ytan och inte djupare än de följdfrågor 
vi hade. 
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Vi inriktade oss på att nå ut till Luleå Tekniska Universitets studenter, detta för att vi ansåg att 
vi kunde dra generella slutsatser om alla Sveriges studenter från deras svar. Vi var ut och 
sökte på Internet för att hitta ett samband mellan köplust och tillit till e-handel och den region 
som konsumenten kom från. Efter att ha sökt i ungefär 4 timmar utan att hitta någonting som 
kunde påvisa ett samband mellan köplust eller tillit till e-handel och den region som 
konsumenten kom från ansåg vi att vi kunde använda Luleå Tekniska Universitets studenter 
som urval. Det var även lättare att nå dessa studenter, vilket bidrog till att valet föll på detta 
urval.  
 
Av 300 utskickade enkäter mottog vi 114 svar. Det motsvarar en svarsfrekvens på 38 procent. 
De troliga anledningar till bortfallet som vi kan komma på kan vara att personerna som blev 
tillfrågade inte läste sin e-post under den tid enkäten var aktiv. Vi tror att det även kan ha 
berott på lågt intresse inom området eller lågt intresse att i allmänhet delta i undersökningar. 
Ett annat skäl kan ha varit att de tillfrågade fann enkäten jobbig och alltför tidskrävande. Det 
sista skälet vi kan komma på är att enkäten bara existerade på svenska, något som 
förmodligen gjort att de eventuella utbytesstudenter som fått adressen till enkäten inte kunnat 
svara. Detta hade vi gjort annorlunda om vi hade gjort enkäten idag. 
 
Trots det lilla antalet respondenter är vi nöjda. Vi anser att man kan dra generella slutsatser 
utifrån den information vi har fått från vårt urval, även om vi tycker att man bör ha tillgång till 
ett större informationsunderlag. 
  
Då vi haft ett litet antal svarande har vi valt att sammanställa all data manuellt genom att ta ut 
procentfördelningar, vilket går bra enligt Svenning (1997). Han anser att forskaren vid ett 
större antal svarande bör använda sig av datorer och statistikprogram för att sammanställa 
data. Detta bör forskaren göra för att minska de mänskliga felen och öka reliabiliteten. 

3.9.3 Validitet 
Vi valde att använda oss av en webbenkät för att höja validiteten i vår undersökning eftersom 
det går att hindra användare från att göra fel. Detta var vad vi trodde, men det visade sig att 
några användare lyckats svara på fel sätt i vår enkät. I de fall vi tydligt kunde tolka felen 
gjorde vi det och i de fall vi inte kunde se vad respondenten avsett att svara valde vi att räkna 
bort det svaret.  
 
Vi anser att validiteten i vår undersökning är hög därför att vi har ställt relevanta frågor som 
har hjälpt oss att svara på våra forskningsfrågor. 

3.9.4 Reliabilitet 
Vi anser att vår reliabilitet är god eftersom vi har använt oss av standardiserade frågor i vår 
enkätundersökning. Det som vi anser sänker reliabiliteten i vår undersökning är att vi har 
öppna följdfrågor där respondenterna får svara precis hur de vill. Dessa följdfrågor måste 
sedan tolkas av oss, vilket kan göra att samma resultat inte kan uppnås av andra mätningar.  
 
Trots detta anser vi att samma övergripliga resultat uppnås vid en oberoende mätning av 
samma företeelse.  
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4 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyserar vi den information vi samlat in genom vår empiriska undersökning. 
Denna information kopplas till vår teoretiska referensram som vi tagit upp i kapitel två. Vi 
kommer att presentera de frågor och svar från vår empiri som vi anser är relevanta för att 
svara på vår forskningsfråga. Dessa frågor och svar tillsammans med en analys och 
diskussion kommer att presenteras under de kategorier som vi har använt oss av i vår 
enkätundersökning. De kategorier vi har ställt upp är: bakgrund, e-handelserfarenhet, 
betalsätt, betalningsexempel och tillit till e-handel. 

4.1 Bakgrund 
Syftet med bakgrundsfrågorna var att få information om respondenternas inställning till och 
erfarenhet av e-handel. 
 
Fråga: Inställning till e-handel? 
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Figur 4.1 Inställning till e-handel. 
 
Ungefär 82 procent av respondenterna svarade att de hade en positiv inställning till e-handel.  
Nästan 12 procent ansåg sig vara neutrala till e-handel och övriga svarande hade en negativ 
inställning till e-handel. Ingen respondent svarade att de hade en mycket negativ inställning 
till e-handel.  
 
Analys: 
Denna positiva inställning kan möjligtvis härledas till den kraftiga expansion av antalet 
anslutna Internetanvändare som har skett (Nua Internet Surveys, 2002). En företeelse som 
ökar så kraftigt i antal blir ofta allmänt accepterad av människor. 
 

4.2 E-handelserfarenhet 
Syftet med frågorna kring e-handelserfarenhet var att få information om respondenternas 
tidigare erfarenhet kring e-handel. 
 



 22

Fråga: Har ni handlat på Internet tidigare? 
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Figur 4.2 Har ni handlat på Internet tidigare? 
 
91 procent av alla respondenter har använt Internet för att handla någon form av varor eller 
tjänster.  
 
Analys: 
Detta visar på ett stort genomslag av e-handel, något som även styrks av Forrester Research 
(2004). 
 
Följdfråga: Varför inte? 
Svaren på denna fråga varierade mycket. Flera av respondenterna ansåg att e-handel var 
osäkert. Några ansåg att det är lätt att bli lurad då man inte kan vara säker på att man får vad 
man beställt. Andra negativa företeelser som framkom var bl.a. att det känns onödigt, det ger 
inget nöje, kan bli dyrare p.g.a. avgifter, ovana samt att det känns krångligt. Någon svarade att 
tanken av att handla på Internet gav en känsla av obehag men menade samtidigt att det 
troligen är ett bekvämt sätt att handla på. 
 
Analys: 
Greenstein och Feinman (2000) anser att en av fördelarna med e-handel är att det blir billigare 
tack vare den konkurrens och valfrihet som existerar. Detta motsäger vissa av respondenternas 
kommentarer om att e-handel skulle vara dyrare än vanlig handel. Att vissa respondenter 
menade att e-handel känns för osäkert att använda kan bero på ökat bedrägeri (Turban, m.fl., 
2004). En av faktorerna för att tillit till e-handel skall uppstå enligt Shepherd, m.fl. (2003) är 
att det man får är det man har beställt och att det fungerar, något som vissa respondenter 
kände sig osäkra kring. 
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Fråga: Hur ofta handlar ni på Internet? 
 

3. Hur ofta handlar ni på Internet?
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Figur 4.3 Hur ofta handlar ni på Internet? 
 
Den klart största andelen av respondenterna (54,5 procent) svarade att de handlar på Internet 
1-5 gånger per år. Nästan 18 procent handlar 6-10 gånger per år och ungefär 15 procent 
handlar mer än 10 gånger per år. Runt 13 procent uppger att de handlar färre än 1 gång per år 
via Internet. Ur detta kan man tyda att ungefär 87 procent av respondenterna handlar 
regelbundet på Internet. 
 

4.3 Betalsätt 
Syftet med frågorna kring betalsätt var att få information kring vilka betalsätt respondenterna 
kände till. Vi har därefter bara tagit hänsyn till de personer som känner till ett betalsätt. Deras 
svar anser vi vara viktigare då de vet vad betalsättet ifråga innebär. Ungefär 70 procent av 
dem som svarade på frågor om betalsätten har även svarat på följdfrågorna. 
 
Fråga: Vilka av följande betalsätt känner ni till? 
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Figur 4.4 Vilka av följande betalsätt känner ni till? 
 
Postförskott kan enligt vår undersökning ses som det betalsätt som flest respondenter känner 
till då nära 85 procent markerat att de känner till den. Andra välkända betalsätt i ordnad följd 
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är kontokortsbetalning, Post/bankgirobetalning samt Direktbetalning via Internetbank. De 
betalsätt som minst andel av respondenterna känner till är E-faktura, SET och E-plånbok. 
 
Fråga: Hur mycket litar ni på postförskott? (1 är mycket och 5 är lite). 
 

Så mycket litar respondenterna på postförskott. 1 är mycket och 5 är lite.
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Figur 4.5 Så mycket litar respondenterna på postförskott. 
 
Mer än hälften av respondenterna har en mycket stor tillit till betalsättet postförskott och 
ungefär en fjärdedel har stor tillit till postförskott. 5,3 procent har en neutral tillit till 
postförskott och endast 9,5 procent liten eller mycket liten tilltro där liten tillit representeras 
av 7,4 procent och mycket liten tilltro av 2,1 procent av respondenternas svar. 
 
Analys: 
Att mer än 85 procent har stor tillit till detta betalningssätt kan tänkas härledas till den höga 
användningen av detta betalsätt. Post och Telestyrelsens rapport (2003b) redovisar statistik 
från Svensk Handels Internetindikator(tredje kvartalet 2002) som redogör för att 84 procent 
av e-handelsbetalningarna sker via postförskott och faktura. 
 
Följdfråga: Varför/Varför inte? 
 
En stor majoritet av respondenterna som svarade på följdfrågan svarade att det känns säkert 
att kunna betala vid uthämtning av varan, man vet alltid att man får något. Några menade 
dock i motsats till detta att man inte kan veta säkert att man får den vara man beställt även fast 
man får se paketet när man betalat. Vissa menade även att tilliten till detta betalsätt beror 
mycket på säljaren, är det en privatperson eller ett mindre känt företag ansåg respondenterna 
att det var svårare att lita på detta betalsätt. Att adress och kontaktperson finns att tillgå var 
något som kändes positivt menade några respondenter. 
 
En stor del av respondenterna menade att det är ett gammalt beprövat betalsätt som alltid har 
fungerat och är svårt att missbruka samt att detta betalsätt innebär en viss grad av anonymitet. 
Någon ansåg att detta betalsätt oftast innebar en extra kostnad jämfört med andra betalsätt.  
 
Några respondenter menade att fördelen med postförskott är att man får betala kontant vilket 
innebär en viss grad av ansvarsfrihet då man inte behöver hantera överföringen av pengarna 
på egen hand.  
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Analys:  
Att vissa av respondenterna ansåg att de kunde tänka sig att handla från ett känt företag 
stämmer överens med de teorier Miller och Muir (2004) tar upp om ett företags varumärke. 
 
Att graden av anonymitet påverkar konsumenternas tillit till ett visst betalsätt styrks av 
Fredholm (1999), vilket kan förklara att vissa respondenter ansåg att detta var en fördel med 
postförskott. Att respondenterna ansåg att en fördel med postförskott är att det kan vara svårt 
att missbruka är något som gör att tilliten till postförskott ökar. Detta styrks av Turban, m.fl. 
(2004) som anser att ökat bedrägeri bidrar till brist på tillit hos konsumenter, med detta 
resonemang borde konsumenter lita mer på ett betalsätt som de känner kan vara svårt att 
missbruka.  
 
Fråga: Hur mycket litar ni på Direktbetalning via Internetbank? (1 är mycket och 5 är lite). 
 

Så mycket litar respondenterna på Direktbetalning via Internetbank. 1 är mycket och 5 
är lite.
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Figur 4.6 Så mycket litar respondenterna på Direktbetalning via Internetbank. 
 
Exakt 29,4 procent av respondenterna svarade att de har mycket stor tilltro till Direktbetalning 
via Internetbank. Ungefär en lika stor andel, 26,5 procent, menade att de har stor tillit till detta 
betalsätt. 23,5 procent av respondenterna svarade att de har en neutral tillit till Direktbetalning 
via Internetbank. 14,7 procent respektive 5,9 procent menar att de har liten eller mycket liten 
tillit till detta betalsätt. 
 
Analys: 
Sannolikt har det starka varumärke som bankerna har byggt upp under flera år påverkat 
respondenternas syn på detta betalsätt. Detta kan förklara att nästan 56 procent av 
respondenterna har svarat att de känner stor tilltro till Direktbetalning via Internetbank Det 
bör dock inte glömmas bort att detta betalsätt ger en hög transaktionssäkerhet eftersom 
konsumenten bara behöver logga in på sin Internetbank och det kan även vara därför en så 
stor del av respondenterna i vår undersökning har svarat att de har stor tillit.  
 
Följdfråga: Varför/Varför inte? 
Ungefär 6,5 procent av de respondenter som svarade på följdfrågan uppgav att de inte har 
använt detta betalsätt tidigare och därför inte har någon åsikt.  
 
Av dem som använt betalsättet svarade nästan var fjärde respondent att Direktbetalning via 
Internetbank har en väl utvecklad säkerhet. Vissa menade att eftersom det var banken som 
stod för säkerheten så bör den vara hög vilket ledde till större tillit. En relativt stor mängd 
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respondenter svarade att det känns osäkert, varav vissa tyckte att det känns osäkert att lämna 
ut kontonummer medan andra ansåg att det finns en risk för bedrägerier. En annan synpunkt 
angående tilliten till detta betalsätt var att det berodde väldigt mycket på vilket företag man 
handlar från. Många litade på kända företag medan mindre företag hade svårare att vinna 
respondenternas tillit.  
 
Enligt 10 av respondenterna var en nackdel med Direktbetalning via Internetbank att man inte 
visste om man fick varan och att det var den vara man har beställt. 
 
De tekniska fördelarna med Direktbetalning via Internetbank var enligt många respondenter 
att det är enkelt, fungerar bra samt är snabbt. Denna synpunkt delades dock inte av alla då 
någon svarade att det är för enkelt och går för snabbt att använda. 
 
Övriga åsikter var bl.a. att man ser vad man gör, man slipper postförskottsavgift och att man 
är bunden till en viss bank. 
 
Analys: 
Tilliten till betalning i e-handelssystem byggs delvis upp av den säkerhet som erbjuds enligt 
Turban, m.fl. (2004). Den säkerhet som erbjuds vid Direktbetalning via Internetbank är hög 
enligt Nordeas hemsida. Med hjälp av detta resonemang borde det finnas en hög tillit till detta 
betalsätt vilket det i vår undersökning gör. Många hade svarat att detta betalsätt har en väl 
utvecklad säkerhet vilket vi tror gör att många har en relativt hög tillit till detta betalsätt. 
Konsumenter strävar även efter att betalningen i e-handelssystem ska vara enkel och snabb att 
använda (Fredholm, 1999), vilket många respondenter ansåg att Direktbetalning via 
Internetbank var. Detta ger också en förklaring till den höga tilliten till detta betalsätt.  
 
Eftersom bankerna har ett starkt varumärke finns det en risk för att konsumenterna tror att 
säkerheten är stark eftersom bankerna påstår det. Att det förhåller sig på detta sätt styrks av 
Post och Telestyrelsen (2003a) som anser att konsumenternas tillit till säkerheten är viktigare 
än den faktiska säkerheten. Även Miller och Muir (2004) anser att konsumenterna lättare 
känner högre tillit till kända varumärken.  
 
Oroligheten kring detta betalsätt som ett antal respondenter ansåg vara osäkert kan härledas 
till Lawrence, m.fl. (2000) som skriver att kunderna är oroliga att deras 
transaktionsinformation ska läsas av en obehörig person. Detta stämmer in bra på vår 
undersökning då flera av respondenterna svarade att de var oroliga för att lämna ut 
kontonummer samt att bedrägerier skulle uppstå, något som kan vara möjligt ifall 
kontonumret lämnas ut. 
 
Den tekniska infrastrukturen betyder väldigt mycket för att bygga upp tillit enligt Corbitt, 
m.fl. (2003), något som också kan ha påverkat tilliten till detta betalsätt i positiv riktning 
eftersom några av de svar vi fick från respondenterna var att betalsättet var enkelt, snabbt och 
fungerade bra att använda. 
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Fråga: Hur mycket litar ni på kontokortsbetalning via Internet? (1 är mycket och 5 är lite) 
 

Så många av respondenterna litar på kontokortsbetalning. 1 är mycket och 5 är lite.
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Figur 4.7 Så mycket litar respondenterna på kontokortsbetalning. 
 
Ungefär 20 procent av respondenterna har stor eller mycket stor tillit till kontokortsbetalning 
via Internet. 30,9 procent av respondenterna hade neutral tillit till kontokortsbetalning och 
nästa hela 50 procent svarade att de hade en liten eller mycket liten tillit till detta betalsätt 
varav mycket liten tillit representerades av 19,1 procent. 
 
Analys: 
Anledningen till att så få känner tillit till kontokortsbetalningar beror troligen på den låga 
säkerheten med detta betalsätt. Lawrence, m.fl., (2000) menar att konsumenter är oroliga att 
deras transaktionsinformation ska läsas och missbrukas av en obehörig person. Vidare anser 
Lawrence, m.fl., (2000) att konsumenter hellre uppger sina kontokortsuppgifter över telefon 
än på Internet trots att säkerheten inte är större där. 
 
Följdfråga: Varför/Varför inte? 
Ungefär hälften av alla respondenter som svarade på följdfrågan svarade att detta betalsätt är 
för otryggt och osäkert för att de skall våga använda det. Några kände sig osäkra inför att 
lämna ut sina kontokortsuppgifter eftersom att de är rädda att obehöriga skall få tillgång till 
dem medan några svarade att de enligt ryktesvägar hört att det är mycket krångel med detta 
betalsätt.  
 
Några ansåg att deras låga tillit till kontokortsbetalning inte berodde på själva betalsättet i sig 
utan snarare vilket företag de skall handla hos. Detta hör även samman med några 
respondenters svar där de var oroliga för att inte få någon vara eller få fel vara. 
 
Ungefär 12 procent av respondenterna som svarade på följdfrågan ansåg däremot att 
kontokortsbetalning var mycket enkelt, med en välutvecklad säkerhet. De ansåg att betalsättet 
kändes trygg och fungerade mycket bra att använda. 
 
Analys: 
Det är väldigt lite gjort för att försäkra kunder om att Internet är en säker plats att handla på 
(Norris, m.fl., 2000), vilket förmodligen kan förklara den bristande tilliten till detta betalsätt. 
Nästan hälften av respondenterna svarade att de kände sig osäkra på att använda detta 
betalsätt, varav några ansåg att det var för att de inte ville lämna ut kortuppgifter på Internet 
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och andra hade hört för många skräckexempel på hur det kan gå fel vid användning av detta 
betalsätt.  
 
Några ansåg att deras låga tillit till kontokortsbetalning inte berodde på själva betalsättet utan 
vilket företag de handlade hos. Ett känt varumärke bidrar till att reducera den uppfattade 
risken med att handla hos ett företag (Miller & Muir, 2004). 
 
Att det ofta existerar viss säkerhet vid kontokortsbetalning är det ingen tvekan om, även om 
det inte gäller i alla fall. En av de vanliga säkerhetslösningarna som används är SSL som 
krypterar transaktionsinformationen och sätter upp en säker kanal för överföringen (Norris, 
m.fl., 2000). Det kan förklara varför några respondenter ansåg att säkerheten är välutvecklad 
och tillräcklig. 
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Fråga: Hur mycket litar ni på betalning via SET via Internet? (1 är mycket och 5 är lite) 

Så mycket litar respondenterna på betalning via SET. 1 är mycket och 5 är lite.
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Figur 4.8 Så mycket litar respondenterna på betalning via SET. 
 
Endast 9,1 procent av respondenterna ansåg sig lita på betalning via SET. 40,9 procent hade 
en mer neutral inställning till SET. Hälften av respondenterna litade lite på betalning via SET. 
 
Analys: 
En påverkande faktor till den låga tilliten kan vara att man antingen måste ha speciell 
programvara installerad på sin dator eller ha ett eget certifikat för att genomföra betalningar 
via SET (Amor, 2000), vilket kan uppfattas vara krångligt och leda till att fler människor 
väljer andra betalsätt före SET eftersom konsumenter vill ha enkla betalsätt enligt Post och 
Telestyrelsen (2003b). 
 
Följdfråga: Varför/varför inte? 
 
Fem stycken av respondenterna har svarat att de inte har någon erfarenhet av SET. Runt 40 
procent av respondenterna som svarade på följdfrågan har angett SETs höga säkerhet som 
skäl till varför de litar på detta betalsätt. En respondent har tvärtemot svarat att den tycker att 
SET är osäkert.  
Analys: 
De ungefär 40 procent som litar på SET tack vare dess säkerhet har en bra uppfattning om vad 
SET innebär då tanken med SET är att erbjuda ett säkert sätt att betala med kontokort eller 
kreditkort genom användning av kryptering samt vanliga säkerhetsteknologier (Amor, 2000). 
 
Eftersom respondenten som svarade att SET är osäkert inte hade vidareutvecklat sitt svar, vet 
vi inte vad det kan bero på. Den säkerhet som erbjuds genom användning av SET är hög, 
vilket gör att respondenterna antagligen inte vet vad SET innebär. 
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Fråga: Hur mycket litar ni på betalning via post/bankgiro?(1 är mycket och 5 är lite) 
 

Så många av respondenterna litar på betalning via Postgiro. 1 är mycket och 5 är lite.
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Figur 4.9 Så mycket litar respondenterna på betalning via post/bankgiro. 
 
Nästan 70 procent av respondenterna svarade att de hade stor eller mycket stor tillit till 
betalsättet post/bankgiro. 18,2 procent hade en neutral inställning, medan 14,3 procent hade 
liten tillit till betalning via post/bankgiro. 
 
Analys: 
Att så många respondenter uttrycker stor eller mycket stor tillit till detta betalsätt kan bero på 
att det är välkänt, säkert och enkelt att använda, en förutsättning för att tillit till e-handel ska 
uppstå enligt Post och Telestyrelsen (2003b). Att 14,3 procent av respondenterna hade en liten 
tillit till detta betalsätt kan inte förklaras.  
 
Följdfråga: Varför/varför inte? 
 
Ungefär 70 procent av respondenterna som svarade på följdfrågan ansåg att post/bankgiro är 
en mycket säkert betalsätt som fungerar bra. Argument som att det var säkert, fungerar bra, 
vanligt betalsätt samt att man får varan innan betalning var vanliga bland respondenterna. 
 
Några respondenter var oroliga för att de skulle få fel vara. 
 
Analys: 
Alla de fördelar som respondenterna angav är faktorer som behövs för skapande av tillit enligt 
Shepherd, m.fl. (2003). 
 
Några av respondenterna var oroliga att få fel vara. Detta kan inte hända vid betalning via 
post/bankgiro eftersom konsumenten får varan innan den betalas. Förmodligen har 
respondenterna förstått frågan fel. 

4.4 Betalningsexempel 
Syftet med att erbjuda betalningsexempel var att få information kring var respondenterna 
kunde tänka sig att utföra ett köp med olika betalsätt. Detta gör vi för att se om ett företags 
rykte eller varumärke har någon påverkan på konsumenternas tillit till betalning vid e-handel. 
Vi har valt att använda oss av företagen www.ikea.se, www.mio.se och www.bolia.com där 
www.ikea.se representerar ett känt företag, www.mio.se ett normalkänt företag och 
www.bolia.com ett okänt företag. De respondenter som inte har svarat på alla frågor har vi 

http://www.ikea.se
http://www.mio.se
http://www.bolia.com
http://www.ikea.se
http://www.mio.se
http://www.bolia.com
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uteslutit. Vi har bara tagit hänsyn till de respondenter som har svarat på frågorna om hur 
mycket de litar på betalsättet ifråga. 
 
Fråga: Ponera att ni skall köpa möbler till ert hem, skulle ni då kunna tänka er att göra ett 
köp via: 
 
Vi har här bett respondenterna att svara Ja eller Nej på frågan om de skulle kunna tänka sig att 
handla på tre olika kända e-handelsplatser via ett visst betalsätt. Tanken med denna fråga är 
att även undersöka om det spelar någon roll vilket varumärke eller företag som erbjuder 
betalsättet eller om det bara är betalsättet i sig som respondenterna agerar utifrån. För att få 
ytterligare information om hur konsumenters tillit till e-handel ser ut har vi, på den sista 
frågan som gäller tillit till e-plånbok sammanställt vad alla respondenter har svarat. Detta har 
vi gjort för att kunna visa en bild över hur tilliten ser ut bland dem som vet vad e-plånbok 
innebär samt hur tilliten ser ut bland dem som inte vet vad e-plånbok innebär. 
 
Postförskott 

Så många skulle kunna tänka sig att handla via postförskott på dessa e-handelsplatser.
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Fig
ur 4.10 Så många av respondenterna skulle kunna tänka sig att handla via postförskott. 
 
Av respondenterna som kände till betalsättet kan 93,6 procent tänka sig att handla på 
www.ikea.se om betalsättet är postförskott. 85,9 procent kan tänka sig att handla på 
www.mio.se och 62,8 procent kan tänka sig att handla på www.bolia.com. 

http://www.ikea.se
http://www.mio.se
http://www.bolia.com
http://www.ikea.se
http://www.mio.se
http://www.bolia.com
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Kontokortsbetalning 

Så många skulle kunna tänka sig att handla via kontokort på dessa e-handelsplatser.
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Figur 4.11 Så många av respondenterna skulle kunna tänka sig att handla via kontokort. 
 
Av respondenterna som kände till betalsättet kan 75 procent tänka sig att handla på 
www.ikea.se via kontokortsbetalning. 70,8 procent kan tänka sig att använda detta betalsätt på 
www.mio.se medan bara 43,1 procent kan tänka sig att handla på www.bolia.com med 
kontokort. 
 
Direktbetalning via Internetbank 

Så många skulle kunna tänka sig att handla via Internetbank på dessa e-
handelsplatser.
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Figur 4.12 Så många av respondenterna skulle kunna tänka sig att handla via Internetbank. 
 
Av respondenterna som kände till betalsättet kan 75,5 procent tänka sig att handla via 
Direktbetalning via Internetbank på www.ikea.se. 64,2 procent kan tänka sig att handla på 
www.mio.se med detta betalsätt och 47,2 procent på www.bolia.com. 
 
Post/bankgiro 

http://www.ikea.se
http://www.mio.se
http://www.bolia.com
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http://www.bolia.com
http://www.ikea.se
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Så många skulle kunna tänka sig att handla via Postgiro på dessa e-
handelsplatser.
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Fig
ur 4.13 Så många av respondenterna kan tänka sig att handla via post/bankgiro. 
 
Av respondenterna som kände till betalsättet kan 92,6 procent tänka sig att beställa varor från 
www.ikea.se och sedan betala via post/bankgiro. 85,3 procent av respondenterna kan tänka 
sig beställa från www.mio.se och 60,3 procent från www.bolia.com. 
 
SET 

Så många skulle kunna tänka sig att handla via SET på dessa e-
handelsplatser.
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Figur 4.14 Så många av respondenterna kan tänka sig att handla via SET. 
 
Av respondenterna som kände till betalsättet kan 100 procent tänka sig att göra en betalning 
via SET på www.ikea.se. 77,8 procent kan tänka sig att föra en betalning via SET på 
www.mio.se och 66,7 procent kan tänka sig att göra detta på www.bolia.com.  
 
E-faktura 
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Så många skulle kunna tänka sig att handla via E-faktura på dessa e-
handelsplatser.
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Fig
ur 4.14 Så många av respondenterna kan tänka sig att handla via E-faktura. 
 
Av respondenterna som kände till betalsättet svarade 90,9 procent att de skulle kunna tänka 
sig att betala via E-faktura på www.ikea.se. Även www.mio.se hade 90,9 procent av 
respondenternas förtroende medan www.bolia.com bara hade 63,6 procent. 
 
E-plånbok 

Så många skulle kunna tänka sig att handla via E-plånbok på dessa e-
handelsplatser.
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Fig
ur 4.15 Så många av respondenterna kan tänka sig att handla via E-plånbok. 
 
Av respondenterna som kände till betalsättet kan 88,9 procent tänka sig att handla via E-
plånbok på www.ikea.se, 77,8 procent på www.mio.se och 66,7 procent på www.bolia.com. 
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E-plånbok. Så många skulle kunna tänka sig att handla via E-plånbok på dessa e-
handelsplatser.
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Figur 4.16 Så många av respondenterna kan tänka sig att handla via E-plånbok. 
 
Av alla respondenter kunde 37 procent tänka sig att handla via E-plånbok på www.ikea.se, 
35,9 procent kunde tänka sig att handla på www.mio.se och 29,3 procent kunde tänka sig att 
handla på www.bolia.com. 
 
Fråga: Vilket av följande alternativ känns mest oroande? 

Vilket av följande alternativ anser respondenterna vara mest oroande.
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Figur 4.17 Vad anser respondenterna vara mest oroande? 
 
Syftet med denna fråga var att få en lite större uppfattning om vad respondenterna känner sig 
oroliga för vid handel över Internet. 56 procent av respondenterna svarade att de var mest 
oroliga för att lämna ut sina kontokortsuppgifter. 3,7 procent var mest oroliga för att lämna ut 
personuppgifter. 37,6 procent menade att de var mest oroliga för att lämna ut både 
kontokortsuppgifter och personuppgifter. Endast 2,8 procent kände sig säker att lämna ut både 
personuppgifter och kontokortsnummer. 
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Analys: 
Att en överväldigande majoritet svarat att de var oroliga att lämna ut sina kontokortsuppgifter 
eller både kontokortsuppgifter och personuppgifter stämmer bra överens med Fredholm 
(1999) som skriver att konsumenter är oroliga för att lämna ut både kontokortsuppgifter och 
personuppgifter vid e-handel. 
 
Sammanfattning av betalningsexempelsdiagram 
 
För att tydliggöra hur respondenterna har svarat på frågorna om köp har vi sammanställt 
denna information i en tabell. Detta gör vi för att läsaren lättare ska kunna få en översikt över 
svaren från respondenterna. I denna tabell har vi även sammanställt den genomsnittliga 
procenten per företag samt den genomsnittliga procenten per betalsätt. Detta gör att vi både 
kan se hur många av respondenterna som kan tänka sig att använda respektive betalsätt vid ett 
köp samt hur många av respondenterna som kan tänka sig att handla på respektive företag. 
Utifrån denna information kan vi se om företagens varumärken inverkar på konsumenternas 
tillit till ett köp samt om betalsättet inverkar på konsumenternas tillit. För att ytterligare 
förstärka de resultat vi hittar har vi sammanställt de tidigare frågorna om respondenternas tillit 
till de olika betalsätten. Här har vi valt att visa de respondenter som litade mycket på ett 
betalsätt och de respondenter som litade lite på ett betalsätt. De respondenter som har varit 
neutrala till ett betalsätt har vi utelämnat. Denna sammanställning kan man jämföra med 
sammanfattningen av betalningsexempelsdiagrammen. Detta för att lättare kunna se om ett 
företags rykte och varumärke påverkar respondenternas tillit till e-handel. 
 
Tabell 4.1 Respondenters tillit i procent. 
                 Företag 
Betalsätt 

www.ikea.se www.mio.se www.bolia.com Genomsnittsprocent 
per betalsätt 

Postförskott 93,5 85,9 62,8 80,73% 
Kontokortsbetalning 75,0 70,8 43,1 62,97% 
Direktbetalning via 
Internetbank 

75,5 64,2 47,2 62,3% 

Post/bankgiro 92,6 85,3 60,3 79,4% 
SET 100 77,8 66,7 81,5% 
E-faktura 90,9 90,9 63,6 81,8% 
E-plånbok 88,9 77,8 66,7 77,8% 
Genomsnittsprocent 
per varumärke 

88,06% 78,96% 58,63%  

 
Som vi kan se av tabellen ovan är i genomsnitt 80,73 procent av respondenterna villiga att 
handla via postförskott. 62,97 procent är villiga att handla via kontokortsbetalning. 62,3 
procent kan tänka sig att använda Direktbetalning via Internetbank för att handla. 79,4 procent 
kan tänka sig att använda post/bankgiro för att betala vid e-handel. SET kan 81,5 procent av 
respondenterna tänka sig att använda vid e-handel. E-faktura kunde 81,8 procent av 
respondenterna tänka sig att använda vid e-handel. 77,8 procent av respondenterna är villiga 
att använda sig av e-plånbok för att betala för sitt köp vid e-handel. 
 
I den ovanstående tabellen kan även utläsas att i genomsnitt 88,06 procent av respondenterna 
kan tänka sig att genomföra ett köp hos www.ikea.se. För www.mio.se är denna siffra 78,96 
procent och för www.bolia.com kan bara 58,63 procent tänka sig att utföra ett köp. 
  
Tabell 4.2 Respondenters tillit till betalsätt i procent. 
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                      Tillit 
 
Betalsätt 

Stor tillit till betalsättet Liten tillit till betalsättet 

Postförskott 85,1 9,5 
Direktbetalning via Internetbank 55,9 20,6 
Kontokortsbetalning 20,2 48,9 
SET 9,1 50 
Post/bankgirobetalning 67,6 14,3 
 
I tabellen ovan presenterar vi lite mer tydligt hur stor del av respondenterna som har en stor 
respektive liten tillit till betalsättet i fråga. Som vi kan se har 85,1 procent av respondenterna 
svarat att de har en stor tillit till postförskott medan 9,5 procent svarat att de har en liten tillit. 
55,9 procent av respondenterna har svarat att de har en stor tillit till Direktbetalning via 
Internetbank och 20,6 procent att de har en liten tillit. Bara 20,2 procent av respondenterna 
har svarat att de har en stor tillit till kontokortsbetalning medan 48,9 procent svarat att de har 
en liten tillit. Bara 9,1 procent av respondenterna svarade att de har en stor tillit till SET och 
48,9 procent att de har en liten tillit till SET. Om man här jämför Figur 4.14 med Figur 4.8, 
var en väldigt liten andel av respondenterna uppgav sig lita på betalning via SET, kan man se 
att när man väl kommit så långt som till att faktiskt utföra en betalning kan ett stort antal av 
respondenterna tänka sig att använda betalsättet. Slutligen 67,6 procent av respondenterna har 
svarat att de har en stor tillit till Post/bankgirobetalning och bara 14,3 procent att de har en 
liten tillit till Post/bankgirobetalning. 
 
Analys av betalningsdiagram 
Att en större andel av respondenterna kan tänka sig att handla på www.ikea.se än www.mio.se 
och www.bolia.com visar på ett tydligt samband mellan företagens varumärke och 
konsumenternas tillit till det företaget. Miller och Muir (2004) påstår att konsumenter har 
lättare att känna tillit och lojalitet till ett känt varumärke än till ett mindre känt varumärke. 
Detta hänger ihop med att konsumenterna förknippar varumärket med kvalitet och säkerhet. 
Den uppfattade risken vid handel med ett känt företag är väsentligt mycket lägre än den 
uppfattade risken med ett mindre känt företag. Detta har visat sig stämma i föregående frågor 
angående tillit till de olika betalsätten där en mängd av respondenterna svarat att deras tillit till 
betalsättet även beror på företagets rykte och varumärke. Många av respondenterna kände att 
ett mer känt företag är säkrare att handla från. Ett känt företag har helt enkelt mycket att 
förlora på att inte erbjuda högsta kvalitet menar Miller och Muir (2004). Att det förhåller sig 
på detta sätt visas genom att tilliten till SET i föregående fråga, där respondenterna fick svara 
på hur mycket de litade på SET, var liten. 50 procent av respondenterna hade svarat att de 
litade lite eller mycket lite på betalning med detta betalsätt. Trots denna låga tillit till SET 
kunde 100 procent av respondenterna tänka sig att handla på www.ikea.se med SET. Detta 
visar tydligt att ett företags rykte och varumärke spelar in på konsumenternas tillit. Detta 
förhållande syns även i övriga fall där respondenternas tillit till betalsätten oftast är lägre än 
de antal av respondenterna som kan tänka sig att utföra ett köp med dessa betalsätt. Detta 
visar också tydligt att när konsumenterna väl står inför ett köp är det lättare att lita på 
betalsättet. Enda gången som antalet köp är mindre än tilliten till betalsättet är de fall då 
företaget är okänt. Detta kommer fram i jämförelsen mellan tabell 4.1 och tabell 4.2.  
 
I jämförelsen mellan diagram 4.15 och diagram 4.16 kan man även utläsa att tilliten till 
betalsätten är starkt knutna till den mängd information respondenten har om betalsättet. En 
konsument som inte känner till ett betalsätt kan i mindre grad tänka sig att utföra ett köp med 
betalsättet ifråga. 
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Att en större andel av respondenterna kan tänka sig att handla via postförskott än t.ex. med 
kontokort påvisar även att konsumenternas tillit påverkas av betalsättet ifråga. Detta styrks av 
Fredholm (1999) som menar att konsumenter inte gärna vill lämna ut t.ex. 
kontokortsuppgifter vid ett köp. Alla betalsätt tillfredsställer olika behov hos konsumenterna 
vilket leder till att vissa betalsätt erhåller en högre tillit än andra. 

4.5 Tillit till e-handel 
För att kunna förstå tilliten till e-handel måste man förstå de bakomliggande variablerna som 
bygger upp denna tillit. Figur 2.1 visar på ett mönster av variabler som måste uppfyllas för att 
skapa tillit till e-handel. De variabler vi har undersökt i vår uppsats är: Säljare, Allmän 
tillförlitlighet och Upplevd säkerhet vid betalning. Vi menar att dessa tre är viktigast för att 
skapa tillit till e-handel.  
 
I och med betalningsexemplen vi presenterar i avsnitt 4.4 visar vi tydligt att säljaren, alltså 
företaget/varumärket har en väsentlig betydelse för tilliten till e-handel i sig. I alla fall vi 
undersökt har respondenter i större utsträckning kunnat tänka sig att utföra ett e-handelsköp 
om säljaren är ett känt företag eller har ett känt varumärke. Miller och Muir (2004) menar att 
den uppfattade risken vid handel från kända företag är väsentligt mycket lägre än handel från 
okända företag. 
 
Allmän tillförlitlighet till e-handel som handelskanal är också något som påverkar 
konsumenterna. Många av våra respondenter har svarat att de känner sig osäkra för att lämna 
ut personuppgifter och kontokortsuppgifter och att de inte litar på e-handel i allmänhet. 
Fredholm (1999) menar även att konsumenter är oroliga för att lämna upp sina personliga 
uppgifter vid e-handelsköp.  
 
Att den upplevda säkerheten vid betalning påverkar konsumenternas tillit till e-handel är 
kanske inte så konstigt. Vi har i vår undersökning bevisat att tilliten till e-handel varierar 
väldigt mycket beroende på vilka betalsätt som erbjuds. Flertalet av våra respondenter har 
svarat att de känner sig tryggare med att t.ex. betala via postförskott än att betala via 
kontokort. 
 
Vi har i vår undersökning visat att dessa aspekter är ytterst viktiga att uppfylla för att försäkra 
sig om konsumenternas tillit. 

4.6 Sammanfattande diskussion 
Vi har i detta avsnitt presenterat och analyserat den information vi samlat in i vår empiriska 
undersökning samt att vi, när det har varit möjligt, har kopplat den mot vår teoretiska 
referensram som vi tagit upp i kapitel två. Vi kommer att diskutera resultaten i den ordning de 
kommer i analysen. 
 
Bakgrund 
Vår enkät började med en bakgrundsfråga där respondenterna fick redogöra för sin 
grundläggande inställning till e-handel. Syftet med frågan var att få en lite kännedom om var 
respondenterna står och att kunna använda denna information till att dra slutsatser. Av 
bakgrundsfrågan fick vi veta att ungefär 82 procent av respondenterna hade en positiv 
inställning till e-handel, 12 procent ansåg sig vara neutrala medan övriga hade en negativ 
inställning till e-handel. Vi hade väntat oss att ett lite högre procentantal skulle ha en negativ 
inställning till e-handel. 
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E-handelserfarenhet 
Vidare har vi ställt respondenterna några frågor om e-handelserfarenhet. Syftet med dessa 
frågor var att få en lite djupare bild av respondenternas e-handelsvanor. Det visade sig att 91 
procent av alla respondenter har handlat på Internet i någon form, vilket motsvarade ungefär 
den mängd vi trodde innan undersökningen. Av dessa svarade ungefär 13 procent att de 
handlar färre än en gång per år, nästan 55 procent att de handlar en till fem gånger per år, 
nästan 18 procent att de handlar sex till tio gånger per år samt övriga 15 procent att de handlar 
fler än tio gånger per år. 
 
De som tidigare inte handlat på Internet motiverade det genom att anse att e-handel känns 
osäkert, att det kan vara lätt att bli lurad samt att man inte kan vara säker på att man får vad 
man beställt. Vi tror att detta är vanligt förekommande åsikter angående e-handel. Dessa 
åsikter tror vi har uppstått eftersom e-handel är en relativt ny företeelse och människor har en 
tendens att inte lita på nya ting. Vi tror att fler människor kommer att bli positiva till e-handel 
över en längre tidsperiod, vilket kan bero på att människor i allmänhet accepterar företeelser 
som är allmänt kända.  
 
Betalsätt 
Djupare in i vår undersökning har vi ställt frågor angående betalsätt. Syftet med frågorna 
kring betalsätt var att få information kring vilka betalsätt respondenterna kände till. Vi har 
därefter bara tagit hänsyn till de personer som känner till ett betalsätt.  
 
Vi började med en fråga om vilka betalsätt respondenterna kände till. Det visade sig att det 
mest kända betalsättet var postförskott som nästan 85 procent kände till. Andra välkända 
betalsätt var kontokortsbetalning och post/bankgirobetalning. De betalsätt respondenterna 
hade minst kännedom om var SET, e-faktura och e-plånbok varav den sistnämnda även var 
minst igenkänd då bara 12 procent visste vad det var. Eftersom en så låg procent av 
respondenterna hade svarat att de kände till e-faktura eller e-plånbok visar det att vårt 
antagande om att e-faktura och e-plånbok fortfarande är relativt okända var korrekt. Något 
som däremot förvånade oss är att en så liten andel av respondenterna kände till SET. Vi tyckte 
dock att det var konstigt att respondenterna hade så låg kännedom om betalsätten överlag, 
detta eftersom 87 procent av respondenterna handlar regelbundet på Internet. Detta borde 
enligt oss, leda till att en större andel respondenter känner till de olika betalsätten. Kanske 
detta kan bero på att betalsätten inte är marknadsförda ordentligt eller på att konsumenterna är 
nöjda med de betalsätt de använder. 
 
För att få ökad förståelse för vilka betalsätt respondenterna hade tillit till lät vi dem gradera de 
utvalda betalsätten utifrån en skala mellan 1 till 5 samt att skriva kommentarer angående 
varför de graderat betalsättet på det sättet. 
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Tabell 4.3 Betalsättens huvudsakliga för- och nackdelar. 
                        För och 
nackdelar  
Betalsätt                          

Fördelar Nackdelar Generella 
synpunkter 

Postförskott + Man vet alltid att man 
får en vara. 

-Man vet inte alltid vad 
man får för vara. 

Beror på vem 
köpet utförs hos. 

Kontokortsbetalning + Mycket enkelt, tryggt 
och fungerar bra. 

- Mycket osäkert, tycker 
inte om att lämna ut 
kortuppgifter. 
- Rädd att obehöriga 
kommer över 
information. 

Beror på vem 
köpet utförs hos. 

Direktbetalning via 
Internetbank 

+ Mycket utvecklad 
säkerhet. 

- Känns osäkert att lämna 
ut kontonummer. 

Beror på vem 
köpet utförs hos. 

Post/bankgiro + Fungerar bra och är 
enkelt att använda. 
+ Gammal beprövat 
betalsätt. 

- Osäkerhet kring 
säkerheten. 

 

SET + Säkert betalsätt. - Osäkert betalsätt.  
 
 
Postförskott var enligt respondenterna ett av de mer pålitliga betalsätten då 85 procent av 
respondenterna som kände till postförskott svarat att de hade stor eller mycket stor tillit till 
detta betalsätt. En stor majoritet menade att det känns säkert att kunna betala vid 
uthämtningen av varan, man vet alltid att man får något då. Detta är starkt kopplat mot den 
låga ekonomiska risken som postförskott innehar enligt vår teori. Vår teori visar även att 
postförskott är ett säkert betalsätt, vilket visar att respondenterna har en god uppfattning om 
hur säkert betalsättet verkligen är eftersom många ansåg att det var väldigt säkert. Personligen 
anser vi att postförskott är ett av de säkraste betalsätten eftersom man får varan samtidigt som 
man betalar. Trots vår teori som visar att det är väldigt enkelt att använda betalsättet tycker vi 
att det är osmidigt eftersom man måste gå till ett utlämningsställe för att hämta varan, något 
som inte riktigt är tanken med e-handel enligt oss. Några respondenter ansåg att det kändes 
anonymt, något som inte riktigt stämmer överens med vår teori, där postförskott har normal 
anonymitet, konsumenten måste lämna ut sina personuppgifter. 
 
Direktbetalning via Internetbank var inte fullt lika pålitlig som föregående betalsätt menade 
respondenterna eftersom c:a 56 procent svarat att de hade stor eller mycket stor tillit till detta 
betalsätt. Ungefär en fjärdedel menade att Direktbetalning via Internetbank har en utvecklad 
säkerhet och såg detta som ett säkert betalsätt. Många ansåg dock att det känns osäkert då man 
måste lämna ut kontonummer och att det kan finnas risk för bedrägeri. Vi tycker att det verkar 
logiskt att ungefär 25 procent av respondenterna hade svarat att Direktbetalning via 
Internetbank var ett säkert alternativ, enligt vår teori har detta betalsätt en hög säkerhet 
eftersom konsumenterna måste logga in på sin Internetbank för att godkänna köpet. Detta gör 
att bankens skyddsåtgärder gäller, något som vi tror borde vara bättre skydd än de enskilda 
säljarnas. Eftersom en bank har ett väldigt starkt varumärke att skydda tror vi att de antagligen 
skyddar sina transaktioner bättre än vanliga säljare. Att några av respondenterna ansåg att 
Direktbetalning via Internetbank var ett osäkert alternativ visar på att den upplevda säkerheten 
påverkar konsumenterna mer än den faktiska säkerheten, något som styrks av Post och 
Telestyrelsen (2003a). Enligt vår teori har Direktbetalning via Internetbank hög anonymitet 
men några av respondenterna kände sig osäkra att lämna ut sitt kontonummer, något som inte 
behövs. Direktbetalning via Internetbank är enkelt att använda enligt vår teori, något som 
även många av respondenterna ansåg. 
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Kontokortsbetalning verkade inte vara särskilt populärt hos respondenterna som kände till 
betalsättet då endast en femtedel svarat att de hade stor eller mycket stor tillit till betalsättet. 
Nästan hälften av alla svarande hade liten eller mycket liten tillit till kontokortsbetalning. 
Många menade att det känns otryggt och osäkert samt att de inte vill lämna ut sina 
kontokortsuppgifter då det finns risk att de hamnar i händer hos en obehörig. Detta stämmer 
bra med vår teori som visar att kontokortsbetalning har en låg grad av anonymitet. Några 
svarade tvärtemot och sa att kontokortsbetalning var snabbt, enkelt och säkert, något som är 
tanken med e-handel. Vi tycker att betalning med kontokort är en väldigt bra lösning för att 
betala sina inköp med. Det enda som kan vara potentiellt farligt är om 
transaktionsinformationen ej skickas krypterat, vilket inte är särskilt vanligt idag och ännu 
ovanligare om man handlar på kända e-handelsplatser. Vår teori visar även att betalning via 
kontokort är ett utmärkt sätt att handla på om SSL kryptering används, det är även väldigt 
enkelt att använda. Ett litet antal respondenter hade samma tankegångar som oss vilket vi tror 
kan bero på att de antingen var pålästa om hur kontokortsbetalning fungerar eller att de helt 
enkelt inte bryr sig om deras kontokortsinformation.  
 
En annan inverkande faktor kan vara att dessa respondenter tyckte att betalning med 
kontokort var enkelt och därför inte brydde sig mer om säkerheten. Många respondenter var 
dock väldigt osäkra inför att lämna ut sina kontokortsuppgifter, vilket vi tror beror väldigt 
mycket på kortbetalningens dåliga rykte. Det är helt enkelt ”allmänt vedertaget” att någon 
obehörig kan och kommer att stjäla deras kontokortsnummer och detta stämmer överens med 
Post och Telestyrelsen (2003a) som menar att konsumenter påverkas mer av den upplevda 
säkerheten än den faktiska säkerheten. 
 
SET var enligt de respondenter som kände till betalsättet till och med ännu mer opålitligt än 
kontokortsbetalning. Strax under en tiondel svarade att de hade stor tilltro till detta betalsätt. 
Till skillnad från kontokortsbetalning placerade sig den stora majoriteten respondenter här 
som kritiska till betalsättet. Vi hade förväntat oss att fler respondenter skulle ha större tillit till 
SET än vanlig kontokortsbetalning, eftersom det har en hög säkerhet och relativt hög 
anonymitet. Däremot ansåg nästan 40 procent av respondenterna som svarat på fritextfrågorna 
att SET har en hög säkerhet, något som överensstämmer med vår teori där det visas att SET är 
ett väldigt säkert betalsätt. Vår personliga åsikt är att SET är ett väldigt bra betalsätt eftersom 
det erbjuder både hög säkerhet och normal anonymitet. Konsumenten måste lämna ut 
kontokortsuppgifter, men dessa krypteras sedan, vilket leder till en lägre grad av anonymitet 
istället för hög anonymitet. En nackdel är att det är krångligt att använda för konsumenten, 
vilket visas av vår teori. 
 
Post/bankgirobetalning var till skillnad från ovan nämnda betalsätt lite mer välkänt och nästan 
70 procent av de respondenter som kände till betalsättet menade på att tilliten till den var stor 
eller mycket stor. Argument kring post/bankgiro betalning var att det är säkert, fungerar bra, 
vanligt samt att man får varan innan man betalar. Många tyckte även att det var ett väldigt 
enkelt betalsätt att använda. Enligt vår teori stämmer detta eftersom post/bankgiro både har 
hög säkerhet och hög enkelhet. Vår åsikt är att post/bankgiro är ett väldigt bra betalsätt då 
man betalar efter att man fått varan, vilket även leder till en viss säkerhet då man kan se vad 
det är för vara man fått. Samma tankegångar hade nästan alla respondenter. Några var dock 
oroliga för att man skulle få fel vara, vilket vi inte tror är särskilt troligt eftersom man får se 
paketet innan man löser ut det. Att många av respondenterna kände stor eller mycket stor tillit 
till betalning via post/bankgiro kan också bero på den normala anonymiteten som betalsättet 
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erbjuder. Konsumenter känner sig oroliga att lämna ut kontokortsuppgifter enligt Fredholm 
(1999), vilket inte är nödvändigt med detta betalsätt. 
 
Betalningsexempel 
Vi ville även undersöka paralleller mellan användare, betalsätt och varumärke varpå vi lät 
respondenterna svara Ja och Nej för varje betalsätt om de var beredda att använda den på ett 
välkänt företag, ett mindre känt företag samt ett okänt företag. Resultatet av denna 
undersökning hoppades vi skulle visa om respondenternas tillit till de olika betalsätten 
skiftade beroende på vilket företag de skulle handla hos.  
 
Dessa frågor mynnade ut i en tabell som visar på att tilliten till betalning både påverkas av 
vilket betalsätt som erbjuds samt vilket företag som erbjuder det. Innan undersökningen 
trodde vi att varumärke spelar roll för tilliten hos konsumenterna vilket bevisades av vår 
undersökning. Vi sammanställde även en tabell över hur mycket respondenterna som kände 
till betalsätten litade på dessa. Denna tabell använde vi för att kunna jämföra med tabellen om 
de olika betalningsexemplen. Vid jämförelse mellan tabellerna går det tydligt att utläsa att när 
konsumenterna väl står inför ett köp så tvekar de mindre. T.ex. var tilliten till SET bara ca nio 
procent men trots detta kunde 100 procent tänka sig att handla med detta betalsätt på 
www.ikea.se. Detta tyder på att konsumenterna litar på ett köp eftersom Ikeas varumärke är 
starkt. Däremot kunde bara ungefär 66,7 procent tänka sig att handla på www.bolia.com vilket 
visar på att ett mindre känt företag också får mindre kunder. Trots detta kan man ändå tydligt 
se att konsumenter tvekar mindre när de väl står inför ett köp. 
 
Vi tycker att en viss försiktighet bör finnas vid e-handel med fullt okända företag då man inte 
vet dess intentioner. Dock bör man inte överdriva denna försiktighet vilket några av våra 
respondenter verkade göra. Vi tycker att konsumenten inte bör fästa vikten vid vilket företag 
som erbjuder tjänsten utan snarare på hur betalsättet fungerar. Det är ju trots allt betalsättets 
säkerhet, anonymitet, ekonomiska risk samt enkelhet som bestämmer hur köpet går till. Det 
enda som säljaren kan påverka är hur transaktionsinformationen lagras och hanteras. Trots allt 
är dessa betalsätt skapade för att uppfylla så många kriterier som möjligt som konsumenter 
kan tänkas ha varav säkerhet och anonymitet är grundläggande för att vinna tillit. Det är även 
självklart att de företag som utvecklar nya betalsätt lägger ner stora resurser på att göra dessa 
betalsätt säkra, enkla att använda och att ha en viss grad av anonymitet, något som inte alltid 
förmedlas till konsumenterna. Det faktum att respondenterna valde att lita mest på SET och e-
faktura tror vi beror på att de respondenter som känner till dessa betalsätt också vet hur de 
fungerar. Detta styrks även av en jämförelse mellan diagram 4.15 och diagram 4.16 som visar 
att tilliten var lägre när alla respondenter fick svara på frågan om betalsätten. I de fall där bara 
de respondenter som kände till betalsätten fick svara var tilliten till dessa betalsätt också 
högre. Detta tycker vi visar på en informationsbrist ute bland konsumenterna. Vi tror att om 
de företag som utvecklar betalsätt lyckas nå ut till och övertyga konsumenterna om att deras 
betalsätt erbjuder tillfredsställande säkerhet, anonymitet och även att det är enkelt att använda, 
kommer konsumenterna att byta till dessa betalsätt. En av tankarna med e-handel är att det ska 
vara en snabb och effektiv form av handel, vilket i sådana fall skulle vara möjligt för alla 
konsumenter om acceptans av nyutvecklade betalsätt uppnås. I de allra flesta fall är de nya 
betalsätten väldigt snabba och effektiva. 
 
Tillit till e-handel 
En klar majoritet av respondenterna kände oro inför att lämna ut antingen kontokortsuppgifter 
eller både kontokortsuppgifter och personuppgifter. Att vi fick detta resultat på vår 
undersökning var väntat. Som visat i vår teori byggs tillit till betalning vid e-handel bl.a. upp 

http://www.ikea.se
http://www.bolia.com
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av säkerhet och anonymitet, vilket betyder att inte konsumenter vill lämna ut uppgifter om de 
inte hanteras på rätt sätt. Detta resultat stämmer även överens med frågorna om betalsätt där 
minst andel respondenter litade på Direktbetalning via Internetbank och kontokortsbetalning, 
de betalsätt där man antingen behöver lämna ut kontokortsnummer eller där vissa 
respondenter trodde att man behövde lämna ut kontonummer. SET och e-faktura låg i toppen 
över vad folk litar på, detta antagligen för att de respondenter som känner till dessa betalsätt 
och svarat på frågor om dessa, förmodligen vet hur säkert och anonymt dessa betalsätt är.  
 
Den oro som existerade bland respondenterna anser vi vara överdriven. Givetvis bör man vara 
försiktig, men det man bör ta hänsyn till är på vilket sätt det säljande företaget lagrar och 
hanterar uppgifterna. Vi tror att de flesta stölder av information sker från säljarens lagrade 
information och inte på vägen dit. En annan sak som vi anser vara oroväckande är att vissa 
säljare säljer konsumentinformation vidare till en tredje part som använder informationen i 
t.ex. reklamsammanhang. Vi anser att detta i slutändan leder till att fler konsumenter känner 
sig oroliga för att lämna ut sina personliga eller kontokortsuppgifter, vilket inte gynnar e-
handeln på något vis. 
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5 Slutsats 
I detta kapitel tar vi upp de slutsatser vi har kommit fram till i vår uppsats. Vi presenterar 
dessa för att ge svar på våra forskningsfrågor samt för att uppfylla vårt syfte med denna 
uppsats. 
 

5.1 Påverkas konsumenters tillit till e-handel av de olika betalsätt 
som erbjuds? 
Från vår analys av den empiri vi har fått in samt den teori vi har samlat in kan vi dra 
slutsatsen att tilliten till e-handel i allra högsta grad påverkas av vilket betalsätt som erbjuds. 
 
I tabell 4.1 kan man utläsa att den genomsnittliga procenten per betalsätt skiljer sig beroende 
på vilket betalsätt det gäller, detta är något som visar på att tilliten skiljer sig till de olika 
betalsätten. En tydligare presentation av skillnaden i tillit till de olika betalsätten återfinns I 
tabell 4.2 där det bara presenteras hur stor och hur liten tillit respondenterna har till 
betalsätten.  
 
För att svara på varför eller varför inte det förhåller sig på detta sätt har vi sammanfattat 
respondenternas huvudtankar kring de olika betalsätten i en tabell. 
 
Genom att betrakta respondenternas svar i tabell 4.3 kan man se att de skäl som existerar 
oftast handlar om säkerheten vid betalningen. Även vilket företag som köpet utförs hos har en 
viktig roll enligt respondenterna. 
 
Då alla betalsätt tillfredsställer konsumenternas behov på olika sätt, bör också tilliten till dessa 
betalsätt påverkas. Något som påverkar konsumenternas tillit till betalsätten oerhört mycket är 
den upplevda säkerheten (Shepherd, Dhonde & Watters, 2003; Fredholm, 1999;Post och 
Telestyrelsen, 2001). Säkerheten är viktig för att inte konsumenternas uppgifter ska hamna i 
fel händer och kunna utnyttjas av någon annan. Det är också det som de flesta konsumenter 
fruktar, att deras uppgifter stjäls. Viktigt för de företag som erbjuder en e-handelsplats är 
alltså att erbjuda säkra betalsätt för konsumenten. En annan viktig aspekt för företagen är att 
visa konsumenten att de betalsätt företagen erbjuder faktiskt är säkra. Tilliten till den 
upplevda säkerheten är mycket större än till den faktiska säkerheten (Post och Telestyrelsen, 
2003a), något som också har visats i vår undersökning då många respondenter har svarat att 
det känns osäkert att lämna ut kontonummer vid Direktbetalning via Internetbank, något som 
inte alls stämmer. Här upplever alltså konsumenten att det är osäkert, medan den faktiska 
säkerheten är mycket hög vid användning av detta betalsätt. Starka krypteringstekniker 
tillsammans med andra skyddsåtgärder som bankerna åtar sig bidrar till att göra detta betalsätt 
säkert. Denna osäkerhet kommer med all sannolikhet från en informationsbrist hos 
konsumenterna. I en jämförelse mellan diagram 4.15 och diagram 4.16 kan man se att i det 
fall där alla respondenter har svarat, även de som inte känner till betalsättet, har 
respondenterna lägre tillit till betalsättet. I det diagram där bara respondenter som känner till 
betalsättet har fått svara har också respondenterna en större tillit till betalsättet. För att 
konsumenterna ska våga lita på betalsätten är det alltså viktigt att verkligen ge ut information 
om vad betalsätten innebär. Först då kan och vågar konsumenter lita på dessa betalsätt. 
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5.2 Inverkar ett företags rykte och varumärke på konsumenters tillit 
till e-handel? 
Konsumenternas tillit till betalning vid e-handel påverkas av vilket varumärke eller företag 
som ett köp utförs hos. Detta kan man utläsa från tabell 4.1 där 88,06 procent av 
respondenterna kunde tänka sig att utföra ett köp på www.ikea.se, 78,96 procent på 
www.mio.se samt 58,63 procent på www.bolia.com. 
 
Dessa siffror visar på att den del av respondenterna som kan tänka sig att utföra ett köp med 
de olika betalsätten hos ett visst företag varierar beroende på hur känt företaget är. Att 
konsumenternas tillit påverkas styrks av Muir och Miller (2004) som anser att konsumenter 
lättare litar på kända företag och varumärken. Detta eftersom dessa företag oftast håller en 
väldigt hög kvalitet på sina tjänster för att inte förlora för mycket till konkurrenterna. Företag 
bör alltså sträva efter att bygga upp ett starkt varumärke eftersom det påverkar konsumenterna 
i positiv riktning. I tabell 4.1 kan även utläsas att 100 procent av respondenterna kan tänka sig 
att utföra ett köp med SET på www.ikea.se, detta trots att bara 9.1 procent av respondenterna 
ansåg sig ha stor eller mycket stor tillit till detta betalsätt. Alltså kan man dra slutsatsen att 
varumärket spelar den största rollen för konsumenten vid övervägande av ett köp från ett 
företag. I fallet med det mindre kända företaget www.mio.se kunde endast 77,8 procent tänka 
sig att utföra ett köp, vilket även det visar på att företagets varumärke har en avgörande roll 
för om ett köp ska utföras. Det existerar även ett samband mellan typen av betalsätt och hur 
starkt varumärke ett företag har, vilket påvisas av tabell 4.1 där det kan utläsas att endast 
62,97 procent av respondenterna kunde tänka sig att utföra ett köp med kontokortsbetalning 
och 75 procent kunde tänka sig att utföra detta köp på www.ikea.se. Utifrån detta kan man dra 
slutsatsen att tack vare den låga tilliten till detta betalsätt får inte www.ikea.se mer köp 
utförda i sitt företag trots deras starka varumärke. Detta visar på en koppling av varumärke 
och betalsätt. 
 

http://www.ikea.se
http://www.mio.se
http://www.bolia.com
http://www.ikea.se
http://www.mio.se
http://www.ikea.se
http://www.ikea.se
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6 Fortsatt forskning 
En fortsatt forskningsfråga inom detta område är undersöka konsumenternas kompetens 
angående de olika betalsätten och dess säkerhet, alltså undersöka hur välinformerade 
konsumenterna är. Detta för att se om tilliten skiljer sig mellan olika kompetensnivåer.
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Bilaga 1: Enkät 

Grupperingsvariabler: 

Bakgrund 
Kön: M/K 
Ålder: <20, 20-30, 31-40, >41. 
Inställning till e-handel: Mycket positiv, positiv, något positiv, neutral, något negativ, 
negativ, mycket negativ. 

E-handelserfarenhet 
1. Har ni handlat på Internet tidigare? 

o Ja. (Om ja, gå till fråga 3) 
o Nej. (Om nej, gå till fråga 2a) 

 
2a. Varför inte? 
 
2b. Skulle ni kunna tänka er att handla på Internet? 

o Ja. (Om ja, gå till fråga 4) 
o Nej. (Om nej, gå till fråga 2c) 

 
2c. Varför inte? (Om ni svarar på denna fråga behöver ni inte svara på fler) 
 
//Slut på enkät för den person som kommit hit. 
 
3. Hur ofta handlar ni på Internet? 

o Ofta (>10 ggr/år) 
o Ganska ofta (6-10 ggr/år) 
o Sällan (1-5 ggr/år) 
o Aldrig (0 ggr/år) 

Betalsätt 
4. Vilka av följande betalsätt känner ni till? 

o Postförskott. (Varor skickas till uthämtningsställe och betalas där.) 
o Kontokortsbetalning. (Varor betalas över Internet och skickas till kund.) 
o Direktbetalning via Internetbank. (Kund blir ansluten till bank där betalning är 

upplagd för att godkännas.) 
o Postgiro. (Betalningsavi skickas hem och paket skickas till uthämtningsställe efter 

betalning.) 
o SET. (Krypterad betalning över Internet med kontokort.) 
o E-faktura. (Faktura skickas till kundens Internetbank och varor skickas till kund.) 
o E-plånbok. (e-plånbok fylls på och kan användas för att handla över Internet genom att 

avdrag görs från e-plånboken.) 
 
5. Rangordna följande alternativ från 1 till 7 där 1 är den form ni helst skulle använda 
om ni skulle köpa något via Internet och 7 är den form ni minst av allt skulle använda 
om ni skulle köpa något via Internet. 

o Postförskott. 
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o Kontokortsbetalning. 
o Direktbetalning via Internetbank. 
o Postgiro. 
o SET. 
o E-faktura. 
o E-plånbok. 

 
6. Rangordna följande alternativ från 1 till 7 där 1 är den ni anser är säkrast och 7 är 
den ni anser är osäkrast. 

o Postförskott. 
o Kontokortsbetalning. 
o Direktbetalning via Internetbank. 
o Postgiro. 
o SET. 
o E-faktura. 
o E-plånbok. 

Betalningsexempel 
7. Ponera att ni skall köpa möbler till ert hem, skulle ni då kunna tänka er att göra ett 
köp via: //Låt dom välja ja eller nej ruta för varje alternativ. 

o Postförskott på www.ikea.se. 
o Postförskott på www.mio.se. 
o Postförskott på www.bolia.com. 
o Kontokortsbetalning på www.ikea.se.  
o Kontokortsbetalning på www.mio.se.  
o Kontokortsbetalning på www.bolia.com.  
o Direktbetalning via Internetbank på www.ikea.se.  
o Direktbetalning via Internetbank på www.mio.se.  
o Direktbetalning via Internetbank på www.bolia.com. 
o Postgiro på www.ikea.se. 
o Postgiro på www.mio.se. 
o Postgiro på www.bolia.com. 
o SET på www.ikea.se. 
o SET på www.mio.se. 
o SET på www.bolia.com. 
o E-faktura på www.ikea.se. 
o E-faktura på www.mio.se. 
o E-faktura på www.bolia.com. 
o E-plånbok på www.ikea.se. 
o E-plånbok på www.mio.se. 
o E-plånbok på www.bolia.com. 

 
8a. Hur mycket litar ni på postförskott? 1------------------5 
  Mycket        Lite 
8b Varför/Varför inte? 
 
9a. Hur mycket litar ni på direktbetalning via Internet? 1------------------5 
        Mycket               Lite 
9b. Varför/Varför inte? 
 

http://www.ikea.se
http://www.mio.se
http://www.bolia.com
http://www.ikea.se
http://www.mio.se
http://www.bolia.com
http://www.ikea.se
http://www.mio.se
http://www.bolia.com
http://www.ikea.se
http://www.mio.se
http://www.bolia.com
http://www.ikea.se
http://www.mio.se
http://www.bolia.com
http://www.ikea.se
http://www.mio.se
http://www.bolia.com
http://www.ikea.se
http://www.mio.se
http://www.bolia.com
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10a. Hur mycket litar ni på kontokortsbetalning via Internet? 1---------------5 
                  Mycket            Lite 
10b. Varför/Varför inte? 
 
11a. Hur mycket litar ni på betalning med SET via Internet? 1---------------5 
                  Mycket            Lite 
11b. Varför/Varför inte? 
 
12a. Hur mycket litar ni på betalning med postgiro via Internet? 1---------------5 
                      Mycket  Lite  
12b. Varför/Varför inte? 

Tillit 
13. Vilket av följande alternativ känns mest oroande? 

o Att lämna ut sina kontokortsuppgifter. 
o Att lämna ut sina personliga uppgifter (personnummer, namn, adress). 
o Båda ovanstående alternativ. 
o Inget av ovanstående alternativ. 

 
14. Känns det tryggare att lämna ut personliga uppgifter på andra platser, t.ex. en affär, 
än att lämna ut dem på Internet? 

o Ja. 
o Nej. 
o Vet ej. 
o Ingen skillnad. 

 
15. Känns det tryggare att lämna ut kontokortsuppgifter på andra platser, t.ex. ett 
hotell, än att lämna ut dem på Internet? 

o Ja. 
o Nej. 
o Vet ej. 
o Ingen skillnad. 

 
16. Förändras er tillit till en e-handelsplats beroende på vilken säkerhetslösning de 
använder för att överföra person/kontokortsuppgifter? 

o Ja. 
o Nej. 
o Vet ej, känner inte till något om vilka säkerhetslösningar som existerar. 
o Ingen skillnad, skillnaden mellan olika säkerhetslösningar är marginell. 

 
Tack för att ni tog er tid att svara på våra frågor. 
 
 


