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Sammanfattning 
 
Vi har i denna uppsats valt att undersöka olika faktorer som påverkar konsumenters tillit 
till e-handelsplatser.  
 
Vi har med hjälp av olika teorier, en kvalitativ fallstudie i form av intervjuer och en 
kvantitativ tvärsnittsstudie i form av en enkät undersökt i vilken grad och hur olika 
faktorer påverkar konsumenters tillit till e-handelsplatser. Enkätundersökningen gjordes i 
form av en webbenkät med hundra respondenter. Intervjuundersökningen gjordes i form 
av telefonintervjuer med sju respondenter. 
 
Den slutsats vi kommit fram till visar på att rykte, upplevd säkerhet och upplevt skydd av 
personuppgifter är de faktorer som påverkar konsumenters tillit till e-handelplatser i störst 
grad. Uppbyggnad av e-handelsplatsen har något mindre påverkan än de tre ovanstående 
faktorerna, men har ändå hög påverkan på tilliten. Stora organisationer påverkar tilliten i 
relativt hög grad, medan små organisationer endast påverkar tilliten i mycket liten grad. 
Det går tydligt att se i resultatet att fotografier på anställda har mycket liten påverkan på 
konsumenternas tillit till e-handelsplatser. Övriga faktorer påverkar tilliten till e-
handelplatser till en viss grad. I vårt slutsatsavsnitt har vi även presenterat skillnader 
mellan olika grupperingar i vår enkätundersökning. Slutsatsen för hur olika faktorer 
påverkar konsumenternas tillit presenterar vi i punktform i slutsatsavsnittet av vår 
uppsats. 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
In this thesis we have chosen to examine different factors that influence the consumer 
trust in an Internet store.  
 
We have with help from different theories, a qualitative case study with interviews and a 
quantitative cross-section study with a questionnaire examined in which degree and how 
different factors that influence the consumer trust in an Internet store. The questionnaire 
was a web questionnaire with 100 participants and interviews with seven respondents. 
 
The conclusion that we have reached shows that reputation, perceived security and 
perceived protection of personal information are the factors that affects the consumer 
trust in Internet stores in the highest degree. The design of the Internet store affect in a 
somewhat lesser degree than the three previously mentioned factors. Large organisations 
affects the trust in relatively high degree, while small organisations only affects the trust 
in a very small degree. The results clearly shows that photos of the employees have a 
very little affect on consumer trust in Internet stores. The remaining factors affects the 
trust to Internet stores in a certain degree. In the conslusion section we have also 
presented the differences between different groupings of our questionnaire. The 
conclusion of how different factors affects consumer trust is presented in bullet form in 
the conslusion section of our thesis. 
 
 



 

 

Förord 
 
Denna D-uppsats är resultatet av ett examensarbete på 10 poäng och skriven på 
programmet för data- och systemvetenskap vid institutionen för Industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet.   
 
Vi vill tacka de respondenter som tog sig tid att delta i våra undersökningar samt vår 
handledare Stig Nilsson.  
 
 
Luleå 2004-05-27 
 
 
 
Olle Bergvall      Andreas Demblad    
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1 INLEDNING 
Detta kapitel syftar till att ge en allmän bild av uppsatsämnet samt föra en diskussion 
inom det avgränsade problem/ämnesområdet. Vidare presenteras forskningsfrågan, syfte 
och avgränsningar.  
 

1.1 Bakgrund 
Inom traditionell handel har alltid tillit varit en mycket viktig faktor. I en rapport från 
Svensk Handel (2003) står följande att läsa: ”Handel kräver tillit mellan människor och 
med den tilliten har civilisationerna kunnat utvecklas. Tillit skapar fred – det är något vi 
kan lära av historien. Handel och krig är varandras motsatser. Handel bygger på frivilliga 
byten mellan två parter, där båda tjänar på bytet. Därför är handel inget nollsummespel, 
istället bidrar handeln till att skapa ökat välstånd för alla”. 
 
Centre Européen de Recherche Nucléaire 
   
Internet, nätverket som började som ett samarbetsverktyg mellan forskare, kopplar idag 
samman människor över hela jorden. För gemene man föddes Internet 1991 i och med att 
World Wide Web släpptes av CERN1. För varje år som går blir Internet alltmer en 
naturlig del av vår vardag. Redan idag är det för många lika naturligt att dagligen 
använda sig av Internet som att se på TV, läsa tidningen eller prata i telefon.  
 
Den elektroniska handeln över Internet fick sitt genombrott 1994 då det bland annat blev 
möjligt att beställa pizza från Pizza Hut via Internet. Även om det till en början fanns 
många skeptiker så insåg företag efter företag att fanns man inte på Internet så fanns man 
inte alls.  
 
Elektronisk handel har mognat och allmänhetens acceptans till elektronisk handel har 
ökat. I Computer Sweden (2003-10-14) kan vi se att e-handeln ökar för varje dag som 
går. Det går dock sakta och väldigt många konsumenter är fortfarande tveksamma till att 
handla över Internet. 
 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Post- och Telestyrelsens (2001) rapport ”Hinder för e-handel” finns det ett antal 
hinder som konsumenterna såg som betydelsefulla. Dessa var tillgänglighet till Internet 
och bredband, tekniska svårigheter och dåliga användargränssnitt, att e-handelsföretagen 
inte använder säkra webbplatser, avsaknad av effektiva och säkra betaltjänster, kostnader 
för frakt- och expeditionsavgifter, begränsat utbud av produkter samt bristande tillit till 
Internet och e-handelsföretag från konsumentens sida. 
 
I IT-propositionen (2000) står det att läsa att ”Informationssamhället bygger på 
användarnas förtroende för den nya tekniken. Exempelvis bygger förutsättningarna för att 
                                                 
1 CERN står för Centre Européen de Recherche Nucléaire. 
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utveckla elektronisk handel i hög grad på den tillit till säkerheten som köpare och säljare 
känner på denna framväxande marknad”. 
 
Enligt Peter Keen (1999) är tillit grunden för all handel. Det går inte att ha handel utan 
tillit. Han skriver vidare att det är tillit som bestämmer takten för etableringen av 
elektronisk handel, inte tekniken.  
 
Turban (2002) beskriver tillit som den psykologiska status på de inblandade parter som är 
villiga att eftersträva vidare interaktion för att uppnå ett planerat mål. En handelspartner 
gör sig själv sårbar till den andra partens beteende. Detta gör att bägge parter tar en risk. I 
elektronisk handel ser köpare och säljare inte varandra, köparen kan se en bild av 
produkten, men inte produkten i sig. Det är lätt att ge löften om kvalitet och leveranser, 
men kommer de att hållas? Det krävs en hög grad av tillit mellan köpare och säljare för 
att för att komma över dessa problem. Det är en kritisk faktor för företag som söker 
framgång inom elektronisk handel att etablera en hög nivå av tillit med nuvarande och 
potentiella kunder. Tillit är speciellt viktigt för global elektronisk handel på grund av 
svårigheterna att lösa legala problem och att kulturella eller affärsmässiga skillnader ska 
skapa konflikter. 
  
Eftersom de flesta författare tycks vara överens om att elektronisk handel kommer att bli 
en naturlig del av vår vardag skulle det vara intressant att titta närmare på vad som 
hindrar elektronisk handel idag. Det finns ett flertal faktorer som är relevanta, men 
eftersom många påpekar just tilliten som det centrala så tycker vi det skulle vara 
intressant att titta närmare på kopplingen mellan tillit och elektronisk handel ur ett 
konsumentperspektiv. 
 

1.3 Syfte 
Vi vill bidra till att underlätta för företag att utveckla tillitsfulla e-handelsplatser genom 
att belysa tilliten till elektronisk handel och dess påverkan på konsumenter. 
 

1.4 Forskningsfråga 
Vi har utifrån vår problemdiskussion och vårt syfte kommit fram till denna 
forskningsfråga:  
 
Vilka faktorer har störst påverkan på konsumenters tillit till e-handelsplatser och hur 
påverkar dessa faktorer konsumenternas tillit? 
 

1.5 Avgränsningar 
Vi har i vår uppsats valt att avgränsa oss till att undersöka B2C, mer specifikt elektronisk 
handel mellan detaljhandelsföretag och enskilda konsumenter. Vi har valt att avgränsa 
oss till B2C eftersom B2B-affärer i de flesta fall initieras med personliga kontakter 
utanför Internet som påverkar tilliten i hög grad. Övriga affärskopplingar har vi bortsett 
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från eftersom de endast existerar i mindre grad och inte har jämförbar elektronisk handel 
med ovanstående affärskopplingar.  
 
Vi har dessutom valt att avgränsa undersökningen till att omfatta privatpersoner som 
besöker forumet på prisjakt.nu. Vi har även valt att endast ha med privatpersoner i 
undersökningen som tidigare har handlat på e-handelsplats. 
 
Vi har även valt att avgränsa oss till den svenska kulturen inom handeln, speciellt med 
tanke på att respondenterna i våra båda undersökningar var svenskar. 
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2 METOD 
Detta kapitel ger en beskrivning av tillvägagångssättet i uppsatsarbetet och motiveringar 
till de val vi gjort. Kapitlet inleds med en beskrivning av vetenskapliga ansatsen, 
forskningsansatsen, undersökningsansatsen och undersökningsvariabler. Vidare 
presenteras urvalsmetod och undersökningens upplägg.  
 

2.1 Vetenskaplig ansats 
Enligt Wallén (1996) behandlar vetenskapsteori hur vetenskaplig kunskap bildas och hur 
det går till att testa densamma. Kunskapens roll i samhället behandlas också av 
vetenskapsteorin. Man talar ofta om två vetenskapliga synsätt, positivism och 
hermeneutik, vilka kan sägas vara varandras raka motsatser. 
 
Det positivistiska synsättet bygger på att en vetenskaplig ansats måste kunna verifieras 
empiriskt för att vara av värde. Exempelvis känslor och värderingar, vilka inte kan prövas 
empiriskt, anses alltså inom detta synsätt inte vara vetenskaplig kunskap. Det 
positivistiska synsättet kännetecknas av följande: 

● Tilltro till vetenskaplig rationalitet. 
● Det ska vara möjligt att testa kunskapen empiriskt. 
● För att få fram tillförlitlig kunskap finns vissa metodkrav. 
● Förklaringar ska göras med hjälp av termerna orsak – verkan. 
● Forskaren i fråga måste ha ett objektivt förhållningssätt till sitt forskningsarbete. 

 
Hermeneutiken kan enligt Wallén (1996) översättas som tolkningslära och har bland 
annat sitt ursprung i texttolkning. Detta synsätt kan ses som ett komplement till det 
positivistiska synsättet. Det hermeneutiska synsättet kännetecknas av följande: 

● Hermeneutiken handlar i grunden om tolkning av innebörden i bland annat texter, 
handlingar och upplevelser. 

● Tolkaren har en förförståelse i form av språklig och kulturell gemenskap. 
● I själva tolkandet växlar man mellan del- och helhetsperspektiv. Tolkningen växer 

alltså fram genom en växling mellan den del man jobbar med och helheten som 
växer fram. 

● Forskaren närmar sig objektet på ett subjektivt sätt. 
● Man visar i tolkningen upp bakomliggande innebörder och sammanhang som vid 

första anblicken kanske verkar vara något helt annat. 
 
Med utgångspunkt från ovanstående ansåg vi att vår vetenskapliga ansats har sin 
tyngdpunkt i det hermeneutiska synsättet. Vår egen förståelse till det av oss utvalda 
problemområdet har vi främst erhållit genom kunskaper under vår studietid. Vid analysen 
av vår enkätundersökning användes i huvudsak det hermeneutiska synsättet men också i 
mindre utsträckning det positivistiska synsättet eftersom vi genomförde en tolkning av 
enkätundersökningens statistiska data, samt en presentation av dessa data med hjälp av 
grafer. Vid analysen av intervjuundersökningen användes enbart det hermeneutiska 
synsättet.  
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2.2 Forskningsansats 
När man ska välja forskningsansats i en undersökning går det att välja mellan kvalitativ 
och kvantitativ ansats. Man kan även välja mellan angreppssätten induktion och 
deduktion. 
 

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ  
Om data är kvalitativ eller kvantitativ beror enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) 
på vilket sätt som mätningen sker och graden av mätbarhet. Vanligtvis förknippas 
kvalitativa metoder med hermeneutiken och kvantitativa metoder med positivismen.  
 
Den kvantitativa metoden är enligt Holme & Solvang (1997) mer formaliserad och 
strukturerad än den kvalitativa. Denna metod präglas i stor utsträckning av kontroll från 
forskarens sida. Den kvantitativa metoden avgör i större grad också vilka svar som är 
tänkbara, då man vanligtvis använder sig av standardiserade frågeformulär som 
respondenten svarar på. Selektivitet och avstånd i förhållande till informationsskällan 
kännetecknar uppläggning och planering i denna metod. För att det ska vara möjligt att 
genomföra formaliserade analyser, göra jämförelser och pröva om de resultat man 
kommit fram till gäller de enheter man önskar uttala sig om är allt detta nödvändigt. I 
analysen av kvantitativ information spelar statistiska mätmetoder en central roll. Trost 
(2001) menar på att om man vill kunna ange frekvenser lämpar sig en kvantitativ studie 
bäst. Enligt Olsson & Sörensen (2001) är det när syftet är att resultatet, av det som 
studerats, ska mätas och presenteras numeriskt lämpligt att använda sig av en kvantitativ 
metod. 
 
Den kvalitativa metoden används enligt Holme & Solvang (1997) främst av forskare som 
har en tolkande grundsyn på vetenskap. Denna forskningsmetod kännetecknas av 
närheten till det aktuella forskningsobjektet. Tanken med metoden är att forskaren ansikte 
mot ansikte ska möta den verklighet studien avses undersöka för att kunna få en så 
realistisk bild som möjligt. Detta innebär med andra ord att närhet till informationskällan 
krävs för att det ska vara möjligt för forskaren att tolka och förstå orsaker till människors 
handlingar.  
 
Genom att vi använde oss av en enkät i kombination med intervjuer kan vår uppsats inte 
sägas ha en kvantitativ eller kvalitativ ansats, utan snarare en kombination av de båda. 
Enkätundersökningen som bygger på ett standardiserat frågeformulär med i stort sett bara 
förutbestämda svarsmöjligheter står för den kvantitativa ansatsen i vår uppsats. 
Intervjuundersökningen som bygger på ett fåtal öppna frågor som vi med närhet till 
informationskällan kunnat tolka och förstå det aktuella studieobjektet står för den 
kvalitativa ansatsen i vår uppsats.   
 

2.2.2 Induktiv och deduktiv  
På samma sätt som olika vetenskapssyner kan intas, finns även ett val avseende 
insamlande och utvecklande av kunskap. Det som särskiljer de olika förhållningssätten är 
enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) huruvida forskningen tar avstamp i befintlig 
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teori eller undersökt empiri. Vid deduktiv ansats är en logisk slutsats giltig om den är 
logiskt sammanhängande och den bygger på teorier och hypoteser som härletts från 
teorier. Vid induktiv ansats dras allmänna och generella slutsatser utifrån empiriska data. 
 
Denna undersöknings angreppssätt är inte helt tydligt. Med tanke på att de faktorer som 
var det centrala i vår undersökning framkom via litteraturstudier kan undersökningen 
sägas ha ett deduktivt angreppssätt. Ser man dock till att vi i vår kvantitativa 
enkätundersökning drar allmänna och generella slutsatser utifrån de empiriska data vi 
fick in så finns där ett inslag av induktiv ansats. 
 

2.3 Undersökningsmetod 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) syftar tvärsnittsansatsen till att samla in information 
om ett fåtal variabler ur ett stort urval, medan man vid fallstudieansatsen istället inriktar 
sig på detaljerade beskrivningar och analyser av enskilda fenomen. 
 
Vår uppsats kan inte sägas ha vare sig renodlad tvärsnittsansats eller fallstudieansats, 
utan har istället drag av bägge dessa ansatser. Tvärsnittsansatsen kan svara på vilka 
faktorer som har störst påverkan på konsumenterna vid elektronisk handel medan 
fallstudieansatsen kan svara på varför just dessa faktorer hade störst påverkan.  
 
Vår uppsats har drag av tvärsnittsansats genom att det på förhand är bestämt vad som 
skall undersökas, det vill säga vilka faktorer som har störst påverkan på konsumenters 
tillit till e-handelsplatser. Det som också är utmärkande för tvärsnittsstudier är att ett visst 
fenomen kartläggs genom frågor och att syftet med undersökningen är att kunna uttala sig 
om hela den bakomliggande målpopulationen. Vi har valt en tvärsnittsansats som 
benämns surveyansats, som är en icke experimentell, kartläggande och beskrivande 
undersökning. Genom att en tvärsnittstudie syftar till att samla information om ett fåtal 
variabler ur ett stort urval fann vi det lämpligt att använda oss av en enkät. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) 
 
Taylor (2000) framhåller att webbenkäter är ett enkelt, snabbt och billigt alternativ som 
också gör det enkelt att sammanställa rapporter. Webbtekniken ger också nya möjligheter 
som inte finns med traditionella enkätmetoder, exempelvis multimediala funktioner. 

Vår uppsats har också drag av fallstudieansats genom att vi genomförde intervjuer, vilka 
enligt Olsson & Sörensen (2001) gör det möjligt att erhålla en djupare kunskap om det 
undersökta fenomenet. 
 

2.4 Undersökningsvariabler 
Variablerna som vi utgick från är olika faktorer på e-handelsplatser som påverkar tilliten 
till e-handelsplatser. Faktorerna har vi tagit från de olika författare som framkommit i 
våra litteraturstudier. Faktorerna vi har tagit med är de faktorer som dessa författare har 
framhållit som viktiga för tilliten.  
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2.5 Urvalsmetod 
Här nedan presenteras de urval som vi gjorde för respektive undersökningsform. 
 

2.5.1 Urvalsmetod för enkätundersökningen 
Enligt Taylor (2000) skiljer sig urvalsmetoden vid webbenkäter från traditionella enkäter 
bland annat genom att den inte är baserad på sannolikheten att vem som helst ska kunna 
bli utvald att medverka i undersökningen, så kallade slumpmässiga urval, utan bygger på 
frivillig medverkan. 
 
Med tanke på att vi i vår undersökning är begränsade i både tid och resurser så bestämde 
vi oss för att använda oss av ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är, enligt Trost 
(2001), en icke-slumpmässig urvalsmetod som innebär att man delar ut enkäten till en 
viss grupp, sätter in enkäten i en tidning eller sätter upp anslag om att man vill ha kontakt 
med personer som är villiga att svara på enkäten. Vi gjorde vårat urval genom att lägga in 
en länk till vår webbenkät på en specifik webbplats. Besökarna av denna webbplats blev 
alltså vårt urval. Enda kravet som vi hade på de svarande var att de skulle ha e-handlat 
vid något tillfälle. Detta krav hade vi eftersom vi ansåg att de svarande måste ha någon 
typ av erfarenhet av e-handel för att kunna besvara enkäten. 
 

2.5.2 Urvalsmetod för intervjuundersökningen  
Vi valde att välja ut personer från enkätundersökningen och genomföra intervjuer med 
dessa. Minst fem personer ville vi ha med i intervjuundersökningen. Vi frågade trettio 
personer som valt att ange sin e-postadress i vår enkätundersökning och fick till slut sju 
personer som valde att ställa upp i intervjuundersökningen. 
 

2.6 Undersökningens upplägg 
Vi valde följande upplägg för vårt examensarbete:  
1. Ämnesval 
2. Litteraturstudier 
3. Enkät  
4. Intervjuer 
5. Analys 
6. Rapportskrivning 
 

 
Figur 2.1 Upplägg på examensarbetet Källa: Egen  

41 2 3 5 6
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När vi väl hade gjort vårt preliminära ämnesval så övergick vi till att ta fram hur arbetet 
skulle läggas upp. Vi inledde arbetet med litteraturstudier för att hitta en inriktning inom 
vårt ämnesval. När vi funnit en inriktning som kändes intressant så övergick vi till 
utformning av vårt syfte. När syftet väl var utformat återgick vi till litteraturstudierna för 
att bygga upp vår teoretiska referensram. 
 
Metoden påbörjades och justerades under arbetets gång. När vår teoretiska referensram 
var utformad så bestämde vi oss för att en enkätundersökning i kombination med 
efterföljande intervjuer bäst skulle uppfylla vårt syfte. Vi påbörjade sedan arbetet med att 
utforma lämpliga frågor. Av praktiska och resursmässiga skäl bestämde vi oss för att 
enkäten skulle läggas ut på Internet, alltså en webbenkät. Efter att vi bestämt oss för ett 
specifikt urval slutförde vi utformningen av enkäten. Vi gick sedan vidare genom att 
lägga ut en länk till vår enkät på det forum som finns på prisjakt.nu. Vi bestämde oss i ett 
tidigt skede för att sikta på att få ihop hundra respondenter. För att uppnå detta mål 
beslutade vi oss att använda oss av en belöning för respondenterna av vår enkät. 
Belöningen bestod av att vi bland respondenterna lottade ut fyra biobiljetter. En tid efter 
vi postat länken nådde vi upp till hundra respondenter och beslutade oss då för att inte ta 
in några fler svar för att vi av tidsskäl var tvingade att inleda sammanställningen av 
enkätsvaren. Parallellt med enkätinsamlingen tog vi fram de frågor som vi skulle använda 
för intervjuundersökningen. Vi genomförde sedan intervjuerna med de sju 
respondenterna vi fått fram. Intervjuerna genomfördes i form av telefonintervjuer på 
grund av respondenternas stora geografiska spridning. Resultatet av våra båda 
undersökningar skrevs sedan in i vårt empiriavsnitt. När resultatet var inskrivet övergick 
vi till att analysera resultatet i kombination med vår teoretiska referensram. 
Avslutningsvis skrev vi slutsatser och egna reflektioner. 
 

2.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det man avser att mäta och 
med reliabiliteten avses ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag. 
(Eriksson & Wiedersheim, 1999) 
 
Reliabiliteten för enkätundersökningar består, enligt Trost (2001), av de fyra 
komponenterna, kongruens, precision, objektivitet och konstans. Kongruens innebär att 
frågor som avses mäta samma sak ska utformas på liknande sätt. Precision bestäms av 
den typografiska utformningen av enkäten. Med objektivitet menas att alla som kodar och 
läser in data i datorn uppfattar ett svar eller ett kryss på samma sätt och matar in samma 
uppgift. Konstans har att göra med tidsaspekten och förutsätter att fenomenet, attityden, 
eller vad det kan vara fråga om, inte ändrar sig.  
 
Vid utformningen av vår enkät tog vi hänsyn till kongruensen genom att utforma alla 
frågorna som är kopplade till våra undersökningsvariabler på likadant sätt. Precisionen 
anser vi vara hög eftersom det vid användning av webbenkät är möjligt att förhindra 
respondenten att göra misstag. Webbenkäter löser också objektiviteten eftersom 
inmatningen från formulär till mätprogram sker automatiskt och man därigenom undviker 
den manuella inmatningen av data. Eftersom vårt ämne inte var föränderligt under den 
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korta tid som vår undersökning pågick så ansåg vi inte att konstansen på något sätt 
påverkade.  
 
För att validiteten i vår intervjuundersökning inte skulle påverkas negativt har vi 
genomfört intervjuerna på ett sådant som gjorde det möjligt att förtydliga och komplettera 
frågeställningarna under pågående intervjuer. Inför intervjuerna har vi förberett oss noga 
genom att vara pålästa inom ämnet. Förtydliganden under intervjuernas gång har i viss 
omfattning anpassats efter intervjuobjektens erfarenhet och kunskap för att uppnå samma 
förståelse och för att verkligen komma åt det vi ville undersöka. Båda författarna 
närvarade vid samtliga intervjuer. Högtalartelefon användes vid intervjuerna och 
samtalen spelades in med hjälp av bandspelare. 
 
I utformningen av frågorna i våra båda intervjuundersökningar använde vi oss av enkla 
satser med begripliga och vanliga ord för att frågorna ska uppfattas på samma sätt av 
respondenterna vilket påverkar reliabiliteten positivt.  
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3 TEORI 
Detta kapitel sammanfattar den litteratur som vi valt att studera. Teorierna är valda med 
syftet att beskriva det aktuella ämnet.   
 

3.1 Tillit 
För att kunna få förståelse för tilltro till elektronisk handel är det lämpligt att i första hand 
titta lite närmare på begreppet tillit ur ett mer allmänt perspektiv. Tillit är ett begrepp som 
studeras och används inom många vetenskapliga områden, allt från psykologi till 
ekonomi och marknadsföring. Det tycks råda en viss begreppsförvirring runt detta 
begrepp, men vi har i vårt arbete utgått från nedanstående definitioner.  
 
Med tillit till en motpart menas, enligt Gambetta (2000), sannolikheten att motparten 
kommer att utföra en handling som är fördelaktig eller åtminstone inte skadlig för oss är 
tillräckligt hög för att vi ska överväga att inleda någon typ av samarbete med motparten.  
 
Turban (2002) beskriver tillit som den psykologiska aspekten av involverade parter som 
är villiga att utföra vidare interaktioner för att uppnå ett specificerat mål. En förmedlande 
part kan tillföra sig själv skada på grund av andra parters beteende. Båda parter i en 
transaktion utsätter sig för risker. 
 
Enligt Luhmann (1979) kan tillit ses som en kognitiv och social mekanism som gör det 
möjligt att reducera komplexitet, vilket gör det möjligt för människor att klara av de olika 
nivåerna av osäkerhet och ibland risker som dyker upp i våra liv. Utan tillit skulle 
individen fastna i osäkerhet och obestämbarhet när den ställs inför det omöjliga i att 
beräkna alla möjliga resultat av en situation. Genom att använda tillit kan individen 
automatiskt begränsa antalet beslutsnoder som analyseras och genomföra 
beslutsprocessen. Tillit gör det möjligt att etablera starka och snabba 
kommunikationskanaler vilket medför en enorm reducering av kostnaderna för 
interaktion.  
 
Luhmann (1988) påpekar att det finns en nära koppling mellan risk och tillit. Om det inte 
finns någon risk så finns det inget behov av tillit. Avsaknaden av risk antyder tillit, med 
andra ord säkerhet i positivt resultat. Risk å andra sidan antyder oförutsägbara framtida 
händelser, vilket kräver tillit för att överkomma osäkerhet och möjliggöra konstruktiva 
relationer.  
 

3.1.1 Tillit inom handel 
Enligt Keen (2000) har handel sedan tidernas begynnelse baserats på någon typ av tillit. 
Om man ser tillbaka på den första transaktionen, vilken mycket väl kan ha varit utbyte av 
föda, måste det ha funnits någon nivå av tillit mellan parterna innan utbytet kunde 
genomföras. Senare utvecklades det till tillit till någon typ av valuta, exempelvis att 
järnbiten som köparen betalade med hade ett verkligt värde. Med tiden har tillit inom 
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handel utvecklats från det enkla konceptet ”Jag stjäl inte från dig, om du inte stjäl från 
mig” till något mycket mer komplext och något som är svårt att definiera och kvantifiera.   
 
Tillit är en skyddsmekanism inom handelsrelationer som karaktäriseras av osäkerhet, 
sårbarhet och beroende. Relationer mellan två parter som inte tidigare haft något samröre 
förväntas uppkomma inkrementellt och inledas med små handlingar som kräver låg grad 
av tillit. (Jarvenpaa, Tractinsky & Vitale, 2000) 
 
Personliga relationer inom handel skapar tillit. Grannoveter (1985) skriver att där 
ekonomiska transaktioner förankras i personliga relationer minskar riskerna för 
opportunism och tar bort behovet av detaljerade formella skyddsstrukturer. Ben-Porath 
(1981) är inne på ett liknande argument och föreslår en skala med familjen (hög tillit) på 
ena sidan av skalan och opersonliga marknader (låg tillit) som motpol. 
 

3.1.2 Tillit till Internet 
Allt eftersom Internet växer och mognar kommer dess framgång till stor del att vara 
beroende på att få och behålla användarnas tillit. (Cheskin, 1999) 
 
Enligt Luhmann (2000) krävs det att man är bekant med den aktuella omgivningen för att 
tillit skall kunna uppstå. 
 
Fogg et al (2002) påstår att det finns många anledningar att betvivla information som 
publiceras på Internet. Eftersom det finns få hinder för publikation på Internet dyker det 
upp vilseledande information angående aktuella händelser, hälsoinformation som är 
faktamässigt inkorrekt och annonser som lovar det omöjliga. Användarna blir alltmer 
skeptiska till informationen och tjänster som erbjuds på Internet. Detta innebär i sin tur 
att de som innehar webbplatser, både stora företag och individer, får ökat tryck på sig att 
öka trovärdigheten på sina webbplatser.  
 
Undersökningar visar på att mer än hälften av oss inte litar på Internet och skulle inte 
använda sig av sitt kreditkort för att handla över Internet även om det är säkrare än att 
lämna ut numret via telefon eller på en restaurang. På Internet används olika 
krypteringstekniker, men det räcker inte för att folk ska känna sig säkra. (Keen, 2000) 
 

3.2 Elektronisk handel 
Timmers (1999) definierar elektronisk handel som att ”göra affärer elektroniskt”. 
Elektronisk handel inkluderar byte av fysiska varor och ”ogripbarheter” såsom 
information. Denna information innefattar alla handelssteg som exempelvis 
marknadsföring på Internet, betalningar och stöd för leveranser. 
 
Fredholm (2002) definierar elektronisk handel som ”alla de aktiviteter som sker för att 
utbyta och förmedla information elektroniskt för att stödja och förenkla företagets 
affärsprocesser med omvärlden”. Elektronisk handel kan ske interaktivt eller genom 
transaktioner, ofta med stöd av Internet.  
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Elektronisk handel är för många företag och konsumenter synonymt med näthandel, dvs. 
att konsumenter eller företag använder Internet och World Wide Web för att handla i en 
butik på nätet. Elektroniska affärer är dock mer än bara Internet. Det innefattar även EDI 
(Electronic Data Interchange), produktdatabaser och elektronisk post. (Ibid)  
 
I elektronisk handel kopplas användare och system mot varandra i nätverk med syftet att 
effektivt förmedla och överföra information. Tekniken i sig inte är begränsande för 
elektronisk handel, lösning på sådan teknik finns redan. Det handlar istället om att 
bedriva affärsverksamhet och skapa nya möjligheter. (Ibid) 
 
Enligt Turban (2002) tillgriper sig allt fler företag av elektronisk handel på grund av att 
IT och elektronisk handel har blivit den största möjliggöraren för affärsaktiviteter i 
världen. Elektronisk handel är också pådrivande vad gäller strukturer, drift och styrning 
av organisationer.  
 
Elektronisk handel erbjuder, enligt Timmers (1999), anslutbarhet och kommunikation. 
Snabb och lättillgänglig information kan erbjudas via exempelvis e-post. 
Informationsbehov tillfredsställs lättare med elektronisk handel, vilket kan ses som en 
stor fördel när det gäller att samla information om sådant som berör affärer. Genom att 
Internethandel redan har en stabil grund att stå på, med många köpare och säljare, skapas 
det ökat förtroende för Internethandel. 
 
Enligt Timmers (1999) råder det stor osäkerhet gällande säkerhet. Detta inkluderar 
oroligheter om känslig data. Exempel på känslig data är personuppgifter, 
bankkortsnummer och information som är känslig för företag. 
 
Bristande användbarhet av teknologin är också en bristande faktor för elektronisk 
Internethandel. Det finns svårigheter med att utföra en mer komplicerad form av 
elektronisk handel gentemot det relativt enkla förfarandet med att endast tillhandahålla en 
webbsida. (Ibid) 
 

3.2.1 Direkt och indirekt elektronisk handel 
Fredholm (2002) beskriver två olika typer av elektronisk handel, direkt och indirekt. När 
köparen i samband med köpet även får produkten levererad via Internet så kallas det för 
direkt elektronisk handel. Indirekt elektronisk handel innebär att affärstransaktionen sker 
elektroniskt, men leveransen sker fysiskt via traditionella leveranssätt. Förenklat uttryckt 
kan mjukvara distribueras direkt i elektronisk handel och hårdvara måste levereras 
indirekt.  
 
Många av de produkter som ingår i direkt elektronisk handel är upphovsskyddade och 
det, menar Fredholm (2002), skapar osäkerhet kring dessa produkter. Betalning är en 
annan betydande faktor som skapar osäkerhet. Tekniken för att utföra elektroniska 
betalningar finns, men tilliten är låg hos både konsumenter och företag. På grund av detta 
erbjuder oftast företag alternativa betalningssätt till sina kunder.  
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En vanlig klassificering av elektronisk handel görs genom de olika typer av transaktioner 
som utförs. Enligt Fredholm (2002) är B2C (business-to-consumer) benämningen på de 
transaktioner som sker mellan företag och individuella konsumenter. Denna affärsmodell 
benämns även ibland som ”e-tailing”. Det är B2C som vi fokuserar på i denna uppsats. 
 

3.3 Tillit till elektronisk handel 
Att tillit har stor betydelse för den elektroniska handeln är de ledande experterna överens 
om. (Turban, 2002; Hoffman et al, 1999; Castelfranchi & Falcone, 2001) Tillit är viktig 
för all verksamhet på Internet, men den är speciellt viktig vid elektronisk handel. Det 
faktum att tillit påverkar ett antal viktiga faktorer, så som bland andra säkerhet och 
integritet, gör tillit till en avgörande faktor inom elektronisk handel. (Cheskin, 1999) 
Enligt Murphy & Blessinger (2003) är tillit en kritisk framgångsfaktor för den 
elektroniska B2C-handeln. Det är, enligt Keen (2000), inte tekniken utan tilliten som 
bestämmer utvecklingstakten för elektronisk handel. Modellen nedan visar den 
komplexitet som finns i tillitsrelationer, särskilt i B2C elektronisk handel. Enligt 
modellen beror nivån av tillit på flera olika faktorer.  
 

 
 
Figur 3.1 Modell över tillit till elektronisk handel  Källa: Turban (2002) 
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Enligt Cheskin (1999) är konsumentens tillit en dynamisk process. Tillit ökar och 
minskar beroende på erfarenhet. Tillitsprocessen börjar med att en individ får 
indikationer på att ett företag är trovärdigt. Tilliten ökar gradvis så länge inget som kan 
störa relationen inträffar. Tabellen nedan visar på utvecklingen av tillit till en webbplats. 
 

 
Figur 3.2 Utvecklingen av tillit till en webbplats  Källa: Cheskin (1999) 
 
Enligt Keen et al (2000) kan det ta år att bygga upp tillit, både i privat- och affärslivet. 
Denna tillit kan förstöras på en sekund. Om den förstörs av en händelse som enkelt 
kunnat förutspås och undvikas är det en tragedi. Inom elektronisk handel finns de största 
riskerna för att en sådan händelse ska uppstå inom områden som information och 
operationella aktiviteter. Inom information är skyddet av integriteten och 
konfidentialiteten viktigast för tilliten. Inom operationella aktiviteter kan misstag som en 
felkodning av en betalningstransaktion leda till katastrof.   
  
Bristande entusiasm av någon handelspartner påverkar tilliten negativt. Turban (2002) 
betonar att det är extremt svårt att mäta graden av tillit mellan aktörer i en handelsprocess 
eftersom det berör många aktörer som befinner sig långt ifrån varandra gällande tid och 
plats. Det är viktigt att bejaka tilliten även på grund av att det är svårt att mäta vilka 
mentala processer som är inblandade.  
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Tillit kan ökas genom att säkerhetsmekanismer och teknologi anpassas till den 
elektroniska handelsprocessen. Säljare bör inte enbart förlita sig på säkerhetstekniker, 
utan även visa och uppdatera deras senaste affärsstatus och agerande för potentiella 
kunder. Det är även viktigt att bygga transaktionsintegritet i systemet och att garantera 
skydd av information genom olika kommunikationskanaler. (Ibid) 
 
Det finns en betydande del av bedrägeri på Internet. Bedrägeri leder till misstro, särskilt 
när okända parter är involverade. (Ibid) 
 
Genom att företag visar och uppdaterar deras senaste affärsstatus och handhavande för 
potentiella kunder så kan en trygghet för dessa skapas. Företag kan även öka tilliten hos 
kunder genom att garantera informationssäkerhet genom olika kommunikationskanaler. 
(Ibid)       
 

3.3.1 Faktorer som styr användarnas tillit till en e-handelsplats 
Det finns ett antal faktorer som är styr användarnas tillit till en e-handelsplats. Här nedan 
har vi valt att presentera de faktorer som ett antal olika författare har lyft fram som 
avgörande för tilliten inom elektronisk handel. 
 
Uppfattad storlek 
Med faktorn uppfattad storlek menas, enligt Jarvenpaa et al (2000), den storlek som 
konsumenten uppfattar att en viss e-handelsplats har, oavsett e-handelsplatsens verkliga 
storlek. Perceptionen av en stor organisation ger användarna intryck av att andra köpare 
litar på organisationen och framgångsrikt genomför affärer med organisationen. Andras 
erfarenhet blir i det här fallet alltså en anledning att lita på att organisationen uppfyller 
sina löften. En stor storlek ger också signaler att organisationen bör ha nödvändig 
expertis och resurser för stödsystem så som kundtjänst och teknisk service. Detta 
uppmuntrar också tilliten. En stor organisation kan också ge intrycket av att 
organisationen kan ta på sig risken för misslyckade produkter och ersätta sina kunder om 
sådant inträffar. Dessutom bör en stor organisation ha kontroll över sina leverantörer, 
vilket ökar perceptionen av tillförlitlighet på produkterna eller tjänsterna. Slutligen så har 
stora organisationer mer resurser investerade i verksamheten vilket ger konsumenterna 
uppfattningen att organisationen har mer att förlora än en liten organisation.  
 
Uppfattat rykte 
Enligt Jarvenpaa (2000) innebär faktorn uppfattat rykte konsumentens uppfattning av en 
viss e-handelsplats rykte, där rykte definieras som den utsträckning till vilken köpare tror 
att organisationen är ärlig och bryr sig om sina kunder. Rykte är en värdefull tillgång som 
kräver långsiktiga investeringar av resurser, ansträngning och uppmärksamhet till 
kundrelationerna. Organisationer med bra rykte förväntas vara motvilliga att riskera sitt 
rykte genom att handla opportunistiskt. Internetkonsumenter kommer att föredra att 
handla från e-handelsplatser med varor som konsumenterna redan känner igen från 
traditionella försäljningskanaler.      
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Skydd av integriteten 
Koufaris & Hampton-Sosa (2002) framhåller skydd av användarnas integritet som den 
mest avgörande faktorn för användarnas tillit till en webbplats. Kunderna oroar sig för att 
deras känsliga information, så som adress och kreditkortsnummer, ska komma i orätta 
händer. Denna rädsla har identifierats som en stor anledning till att kunder låter bli att 
lämna ut information och undviker elektronisk handel.    
 
Certifieringar 
Enligt Lundblad (2001) har certifieringar visat sig ha en positiv effekt på användarnas 
tillit till webbplatsen. Enligt (Cheskin, 2000) har även symboler för kreditkortsföretagen 
som till exempel Visa och Mastercard visat sig öka användarnas tillit. 
 
Direkt interaktion 
Egger (2003) beskriver direkt interaktion som en viktig faktor för tillit till e-
handelsplatser. Personliga kontakter är viktiga för att etablera tillit. Avsaknaden av 
personliga kontakter i form av talande ord, gester och ansiktsuttryck på e-handelsplatser 
försvårar möjligheterna att etablera tillit. På Internet ersätts säljare av FAQ (Frequently 
Asked Questions) och sökmotorer. De e-handelsplatser som valt att interagera med sina 
köpare kan därigenom till en viss del göra sig själv till en person i konsumentens ögon. 
Med hjälp av detta interagerande blir det möjligt för kunden att själv bilda sig en 
uppfattning av om säljaren är seriös, ärlig och kompetent. En annan möjlighet att 
personifiera sin e-handelsplats är, enligt Riegelsberger et al (2003), att ha fotografier på 
sina anställda tillsammans med en personbeskrivning vilket stärker konsumentens känsla 
av att det finns verkliga människor bakom företagsnamnet. 
 
Kundtjänst 
Enligt Thelander (2002) är en viktig faktor för tilliten kundtjänst. Kundtjänst visar att e-
handelsföretaget bryr sig om sina kunder och ger dessutom kunden förtroende att han ska 
få hjälp vid eventuella problem. Den bidrar även till att e-handelsplatsens anonymitet 
minskar. 
 
Presentation 
E-handelsplatsens utseende och uppbyggnad kan vara en viktig faktor, enligt 
Riegelsberger (2000). En väluppbyggd och lättanvänd e-handelsplats ger konsumenten 
signaler av professionalism vilket ökar dennes tillit till e-handelsplatsen. Cheskin (1999) 
tar också upp att likheter i utseende med andra e-handelsplatser som kunden redan har 
tillit till kan bidra till ökad tillit.  
 
Teknik  
Det sätt som e-handelsplatsen rent tekniskt fungerar på är enligt Cheskin (1999) också en 
faktor som påverkar tilliten. Dels i form av funktionalitet, alltså hur väl e-handelsplatsen 
fungerar, men också i form av hur snabbt text och bilder visas. Enligt Turban (2002) kan 
osäkerhet till tekniken uppstå genom uteblivna fysiska möten i början av 
handelsprocessen. 
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Uppfattad säkerhet 
Enligt Castelfranchi & Pedone (2001) är den av kunden uppfattade säkerheten en 
viktigare faktor för tilliten än säkerheten i sig. Egger (2003) hävdar att tillit ofta kopplas 
samman med säkerheten på elektroniska överföringar. Det finns tre sätt att komma åt 
konfidentiell information. Information kan kopieras under överföringen, men olika typer 
av kryptering används för att förhindra detta. Lagrad information kan kommas åt av 
hackers även i system med mycket sofistikerade säkerhetssystem. Slutligen kan någon 
med auktoriserad tillgång till systemet komma åt informationen och därmed missbruka 
den. Även om dessa säkerhetsrisker existerar så motsvarar de inte nödvändigtvis den av 
kunden uppfattade risken. Traditionell hantering av kreditkort är på intet sätt säkrare än 
den hantering som förekommer på Internet. Det är extremt enkelt att kopiera någons 
kreditkortsdetaljer vid en traditionell transaktion.    
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4 EMPIRI 
Detta kapitel redogör för den empiri som har inhämtats. Kapitlet inleds med en kort 
beskrivning av vad som undersökts. Kapitlet fortsätter sedan med beskrivning av 
respondenterna och resultatet från våra respektive undersökningar. 
 

4.1 Vad som undersöktes 
I vårt teoriavsnitt har vi visat på faktorer som styr användarnas tillit till en e-handelsplats. 
Vi presenterade de faktorer som ett antal olika författare har lyft fram som avgörande för 
tilliten inom elektronisk handel. Vi ville med hjälp av en enkätundersökning ta reda på 
vilka av dessa faktorer som enligt konsumenterna har störst påverkan på deras tillit till en 
e-handelsplats. Med hjälp av en intervjuundersökning ville vi sedan ta reda på hur dessa 
faktorer påverkar konsumenternas tillit. 
  

4.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen gjordes i form av en webbenkät som finns med som bilaga 1. 
Enkäten inleds med allmänna frågor för att kategorisera de olika respondenterna för att 
sedan övergå till attitydfrågor rörande våra faktorer. Till attitydfrågorna använde vi oss 
av en gradering i form av en sju punkters likertskala som sträckte sig från -3 till +3. 
Anledningen till att vi använde just denna skala var att vi ville göra det möjligt för våra 
respondenter att välja: 

 -1 till -3 för att visa att de anser att en faktor har negativ inverkan på tilliten i olika 
grader  

 0 för att visa de anser att en faktor inte har någon påverkan på tilliten  
 +1 till +3 för att visa att de anser att en faktor har positiv inverkan på tilliten i 

olika grader 
  

4.2.1 Beskrivning av respondenter 
Vi sökte respondenter genom att posta en länk till vår undersökning på forumet för 
webbplatsen prisjakt.nu. Prisjakt är en shoppingagent vars syfte är att hjälpa konsumenter 
att hitta och jämföra priser på olika produkter. Anledningen till att vi valde denna 
webbplats var att vi ansåg att den hade en naturlig koppling till vår undersökning och att 
besökarna hade intresse av elektronisk handel. Vårt urval består alltså av läsare av detta 
forum. Hundra respondenter deltog i vår enkätundersökning. Mer detaljerad information 
om våra respondenter finns i presentationen av resultatet av vår enkätundersökning under 
punkt 4.2.2. 
  

4.2.2 Resultat av kategoriseringsfrågor 
Här nedan presenteras resultatet av de olika kategoriseringsfrågorna som ingick i vår 
enkätundersökning.  
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Figur 5.1 Åldersfördelning på respondenterna 
 
År %
<20 2
20-24 33
25-29 39
30-34 13
35-39 6
40-44 2
45-49 5
>49 4

 
Respondenternas åldrar sträckte sig från 17-60år. Medelåldern för våra respondenter låg 
på 28år. 
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Figur 5.2 Könsfördelning på respondenterna 
 
90% av respondenterna var män. 
10% av respondenterna var kvinnor. 
 
Tillgång till Internet 
95% av respondenterna hade tillgång till Internet i hemmet.  
34% av respondenterna hade tillgång till Internet via skolan. 
58% av respondenterna hade tillgång till Internet via arbetet. 
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Typ av Internetuppkoppling i hemmet 
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Figur 5.3 Typ av Internetuppkoppling i hemmet 
 
85% av respondenterna hade bredband.  
10% av respondenterna hade modem. 
5% av respondenterna hade ingen Internetuppkoppling i hemmet. 
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Figur 5.4 Internetanvändning per vecka 
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Timmar/vecka %
<4 3
4-10 22
11-17 16
>17 59
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Figur 5.5 Antal inköp över Internet under ett år 
 
Inköp/år %
<3 11
3-6 36
7-12 24
>12 29

 
Vad har du i så fall handlat 
79% har köpt film och musik. 
68% har köpt hemelektronik. 
60% har köpt datorer och datortillbehör. 
58% har köpt biljetter till nöjesevenemang. 
51% har köpt resor. 
34% har köpt böcker. 
16% har köpt kläder. 
13% har köpt fordonstillbehör. 
8% har köpt annat utöver ovanstående kategorier. 
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Vilket betalningsalternativ använder du huvudsakligen vid inköp via Internet 

Kort bet alning
50%

Direkt bet alning via bank
7%

Post f örskot t
35%

Annat
8%

 
Figur 5.6 Huvudsakligt betalningsalternativ vid inköp över Internet 
 
Andra betalningsalternativ som framkom var faktura och Paypal2. 

4.2.3 Resultat av attitydfrågor 
Här nedan presenteras resultatet av attitydfrågorna som ingick i vår enkätundersökning.  
Hela urvalet 
Har ett gott rykte      2,28 Positiv påverkan på tilliten 
Ger intryck av att ha god säkerhet    2,08   
Ger intryck av att skydda mina personuppgifter  2,02   
Är väluppbyggd och lättanvänd    1,91   
Ger intryck av att vara en stor organisation   1,80   
Har certifikat för säker e-handel    1,80   
Är snabb       1,75   
Har support via telefon     1,55   
Erbjuder kortbetalning     1,42   
Har fotografier på sina anställda    0,56   
----------------------------------------------------------------------- Ingen påverkan på tilliten 
Har inte fotografier på sina anställda   -0,43   
Ger intryck av att vara en liten organisation  -0,59   
Erbjuder inte kortbetalning    -1,24   
Har inte certifikat för säker e-handel   -1,37   
Har inte support via telefon    -1,45   
Är långsam      -1,47   
Är inte väluppbyggd och lättanvänd   -1,77   
Ger intryck av att ha dålig säkerhet   -2,19   
Ger inte intryck av att skydda mina personuppgifter -2,26   
Har ett dåligt rykte     -2,53 Negativ påverkan på tilliten 
Tabell 4.1 Enkätresultat för hela urvalet 
                                                 
2 Paypal är ett säkert betalningssystem över Internet.  
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Tabell 4.2 Enkätresultat uppdelat i olika grupper 
 

4.3 Intervjuundersökningen 
Intervjuundersökningen genomfördes med sju respondenter via telefon. Intervjufrågorna 
finns med som bilaga 2. 
  

4.3.1 Beskrivning av respondenter 
Av anonymitetsskäl valde vi att benämna respektive respondent med bokstäverna A till 
och med G. 
 
Respondent A är man, 27år och är bosatt i Halmstad. Han jobbar som säljare på 
Safefactory. Han använder Internet 11-17 timmar per vecka och gör 3-6 inköp per år via 
Internet.     
 



EMPIRI 
________________________________________________________________________ 

 25

Respondent B är man, 25år och är bosatt i Göteborg. Han är för tillfället arbetssökande. 
Han använder Internet fler än 17 timmar per vecka och gör fler än 12 inköp per år via 
Internet.  
 
Respondent C är kvinna, 31år och är bosatt i Stockholm. Studerar till socionom vid 
Stockholms universitet. Hon använder Internet 4-10 timmar per vecka och gör 3-6 inköp 
per år via Internet. 
 
Respondent D är man, 25år och är bosatt i Jönköping. Han arbetar på 
marknadsavdelningen av Isakssongruppen. Han använder Internet fler än 17 timmar per 
vecka och gör 7-12 inköp per år via Internet.  
 
Respondent E är man, 27år och är bosatt i Luleå. Han jobbar som operatör på Plannja. 
Han använder Internet fler än 17 timmar per vecka och gör 3-6 inköp per år via Internet.  
 
Respondent F är man, 35år och är bosatt i Stockholm. Han jobbar som innesäljare på 
Shell. Han använder Internet mindre än fyra timmar per vecka och gör mindre än tre 
inköp per år via Internet.  
 
Respondent G är man, 28år och är bosatt i Umeå. Han jobbar som personlig assistent. 
Han använder Internet 11-17 timmar per vecka och gör 3-6 inköp per år via Internet.   
 

4.3.2 Resultat av intervjuundersökningen 
Här nedan presenteras resultatet av de frågor som ingick i vår intervjuundersökning. 
 
Hur påverkar ryktet din tillit till en e-handelsplats? 
Enligt respondent A är ryktet viktigt. Ett dåligt rykte gör att respondent A ej handlar på 
en e-handelsplats.  
 
Enligt respondent B har rykten stor påverkan på hans tillit oavsett om de är negativa eller 
positiva. Naturligtvis har förtroendet för källan till ryktet och ryktets omfattning en 
avgörande betydelse för hur högt respondent B värderar ryktet.  
 
Respondent C anser sig påverkas av hur ryktet är på de e-handelsplatser som hon 
besöker. Om respondent C har hört eller vet att e-handelsplatsen har ett gott rykte så 
föredrar hon naturligtvis att handla på den framför en e-handelsplats som har sämre rykte. 
Respondent C skulle inte vilja handla på en e-handelsplats som har ett dåligt rykte därför 
att hon inte skulle lita på det som företaget går ut med, till exempel om de säger att de 
garanterar att det ska ta max tre dagar att få det som man beställt och ryktet säger att det 
tar ungefär två veckor. Då blir respondenten besviken och irriterad för det. En e-
handelsplats med ett bra rykte är lika med hög tillit enligt respondent C. 
 
Enligt respondent D påverkar det en del. Det beror på om respondent D själv tycker att 
det verkar bra så spelar det inte så stor roll om andra säger att det är dåligt. Men givetvis 
blir man, enligt respondent D, skeptisk om en e-handelsplats har dåligt rykte. 
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Respondent E tycker att ryktet har stor betydelse. Om e-handelsplatsen har ett bra rykte 
känns e-handelsplatsen mer tillförlitlig till en viss grad. Dock anser respondent E att även 
om e-handelsplatsen har ett bra rykte så känner han en viss osäkerhet gentemot e-
handelsplatsen eftersom han inte själv har handlat från den. Han berättar att det förstår då 
han själv fått erfara om e-handelsplatsen lever upp till sitt rykte. Men om e-
handelsplatsen har ett dåligt rykte så tycker respondent E att tilliten till den minskar 
markant. Respondent E tycker alltså att ett negativt rykte påverkar tilliten mer än ett 
positivt rykte. 
 
Ryktet har stor betydelse för respondent F. Att en eller flera personer som han har 
förtroende för uttrycker sig positivt eller negativt angående en viss e-handelsplats 
påverkar absolut dennes tillit i aktuell riktning. 
 
Ryktet påverkar inte respondent G alls. Han kan gå in på en e-handelsplats som han 
aldrig hört talas om tidigare och beställa därifrån om det finns en produkt han vill ha och 
priset är det rätta. Om respondent G bara skulle beställa från sidor som har bra rykte så är 
det inte många sidor som han anser sig kunna beställa ifrån, eftersom det inte är särskilt 
många sidor som har ett rykte, på grund av att det finns så många e-handelsplatser. 
 
Hur påverkar säkerheten din tillit till en e-handelsplats?    
Enligt respondent A är säkerheten när det gäller överförande av kreditkortsupplysningar 
viktig. Kryptering av all data som överförs mellan han och e-handelsplatsen är viktig. 
 
Säkerheten är enligt respondent B alltid en faktor som är väldigt svår att värdera sett 
utifrån, men han brukar koppla ihop det med företagets storlek. Ju större storlek, desto 
bättre säkerhet tar respondent B för givet att de har.   
 
Med säkerhet så tänker respondent C direkt på att de uppgifter man lämnar ut inte 
kommer i fel händer (kort/kontouppgifter, personnummer, telefonnummer och så vidare). 
Respondenten anser att det är jätteviktigt att man känner sig säker (har tillit) när man 
handlar från en e-handelsplats, därför att det påverkar om man i framtiden kommer att 
vilja handla från den igen.  
Enligt respondent D är även så kallade säkra platser kanske egentligen inte så säkra. Så 
egentligen finns det väl inte några e-handelsplatser som är ”säkra”, då alla sådana kan 
forceras. Men respondenten tror att hans tillit antagligen ökar lite om det verkar som att 
det är säkert, exempelvis om man kör SSL3 eller något liknande.    
 
Säkerheten påverkar respondent E:s tillit mycket om det rör sig om kort- eller 
Internetbankbetalningar, eftersom han vill vara 100% säker på att hans pengar går till e-
handelsplatsen och att inte viktiga uppgifter kommer i någon obehörigs ägo.  
E-handelsplatsen måste således också förvärva respondent E:s uppgifter på ett säkert sätt. 
Är det exempelvis postförskott som avses så tycker han fortfarande att säkerheten är 
viktig då han inte vill att hans personuppgifter sprids på Internet. Men det är inte lika 
farligt om personuppgifter skulle läka som bank- och kortuppgifter. Generellt tycker 
                                                 
3 SSL står för Secure Socket Layer och är ett protokoll för säkra överföringar. 
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respondent E att dålig säkerhet påverkar hans tillit mycket negativt, men då måste det 
nästan föreligga ett rykte om att säkerheten är dålig, annars kanske det är svårt att veta 
om säkerheten är tillfredsställande eller ej. Om respondent E vet att det är bra säkerhet på 
sidan så påverkar det hans tillit positivt, eftersom han då vet att han kan lita på att det tas 
god hand om att hans uppgifter. 
 
Hur säkerheten är uppbyggd är nog det som respondent F sätter störst vikt vid när han ska 
handla. Om e-handelsplatsens säkerhetslösningar ser ut att vara ambitiösa så höjer det 
hans tillit tillräckligt för att genomföra inköpet.   
 
Säkerheten är mycket viktig enligt respondent G eftersom att man delar ofta ut 
personuppgifter och kontokortuppgifter, alltså den påverkar. Om han vet att säkerheten är 
dålig så skulle han inte beställa. Om inte informationen är krypterad (till exempel om det 
lilla hänglåset i webbläsaren inte visas) så skulle han inte beställa. 
 
Hur påverkar skyddandet av dina personuppgifter din tillit till en e-handelsplats? 
Enligt respondent A är krypterad överföring till e-handelsplatsen a och o. Han lämnar 
aldrig ut mer personuppgifter än nödvändigt. Krävs det personuppgifter som han ej vill 
lämna ut så struntar han i att handla och väljer att handla någon annanstans trots 
eventuellt högre pris. 
 
Att e-handelsplatsen skyddar den personliga integriteten är naturligtvis viktigt enligt 
respondent B, men anser det samtidigt svårt att avgöra hur väl e-handelsplatsen skyddar 
den. I den mån det går att avgöra påverkar det respondent B:s tillit. 
 
Enligt respondent C påverkar det tilliten mycket eftersom det skulle vara kränkande om 
någon obehörig skulle få tag i hennes uppgifter. Respondenten menar att det är personliga 
saker och i och med att hon accepterar att lämna ut vissa uppgifter om hennes person så 
förväntar hon sig att de behandlas på rätt sätt. Hon tycker att det på en bra e-handelsplats 
ska finnas som ett alternativ att man kan utesluta att uppge vissa saker, till exempel 
telefonnummer eller personnummer. Det är ett sätt kunna skapa tillit, enligt respondenten. 
 
Respondent D säger sig inte vara så rädd om typ namn och e-post. Han är lite mer rädd 
om adress, telefonnummer + kreditkortsnummer et cetera. Respondent D anser vidare att 
man trots att e-handelsplatsen lovar att skydda ens uppgifter inte kan lita på det, men 
tycker att det ökar tilliten lite i alla fall.  
 
Respondent E vill helst inte att hans personuppgifter (om det avses namn och adress) ska 
spridas på Internet. På det stora hela så anser han dock att det inte är hela världen om så 
sker, för alla människor är mer eller mindre exponerade på olika sätt, exempelvis 
telefonkatalogen, gulasidorna, med mera. 
 
För respondent F känns det väldigt viktigt att hans personuppgifter skyddas. Hur de 
skyddar hans personuppgifter påverkar därför hans tillit i relativt hög grad.  
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Respondent G anser att det är väldigt viktigt, han vill inte att hans personuppgifter ska 
användas till något annat än det han vill. Respondenten anser därför att det måste framgå 
av e-handelsplatsen att hans personuppgifter inte sprids och att de är skyddade. 
 
Hur påverkar uppbyggnaden och användbarheten din tillit till en e-handelsplats?   
En proffsigt uppbyggd och lättnavigerad e-handelsplats gör att respondent A känner 
trygghet när han gör sin eventuella beställning. Är sidan dåligt uppbyggd och det går 
dåligt att navigera på den så försöker han hitta något annat ställe att handla ifrån. 
 
Enligt respondent B påverkar det hans tillit i ganska hög grad eftersom det är något som 
visar på hur proffsigt folk som ligger bakom sidan. Det är ju naturligtvis möjligt att det 
bara är en vacker fasad, men i de flesta fall antar han att det bakom ett proffsigt yttre 
finns ett proffsigt inre.   
 
Respondent C anser att det påverkar hennes tillit till en viss grad. När det till exempel 
gäller designen (utseende, färger osv.) så påverkar det inte mycket om hon kommer att 
använda e-handelsplatsen. När det gäller användbarheten så tänker hon på att det ska vara 
lätt att navigera och hitta det man söker, det ska vara överskådligt. Så när det gäller 
användbarheten så påverkas hennes tillit till e-handelsplatsen, främst för att det då känns 
som att företaget och webbkonstruktörerna har tänkt till lite när de skapat e-
handelsplatsen. Respondent C påverkas då positivt och det gör att hon får bättre tillit till 
den. 
  
Enligt respondent D påverkar detta inte alls. Respondenten menar att det visst är trevligt 
om utformningen är bra men den har inte någon som helst påverkan på hans tillit. 
  
Det påverkar respondent E i en ringa grad. Det är klart att han kan bli fundersam om en 
sida är svårnavigerad och han inte hittar det han vill, eller om sidan är svårläst osv. Men 
respondent E tycker ändå att det spelar mindre roll om sidan är dåligt uppbyggd och 
användbarheten är undermålig, så länge som han klarar av att utföra det han vill. Är 
uppbyggnaden och användbarheten bra så anser respondenten att det stärker hans tillit till 
e-handelsplatsen, eftersom han då kan tänka sig att det är seriösa skapare bakom den. 
 
Enligt respondent F kan en ambitiöst utformad e-handelsplats ge ett seriöst intryck, men 
det skulle inte öka hans tillit till den. Det skulle däremot kanske göra att han besöker e-
handelsplatsen oftare. 
 
Enligt respondent G är en bra utformning otroligt viktigt. E-handelsplatser som är 
krångliga och går sakta känner han ingen tillit till och håller han sig helst borta ifrån. 
 
Hur påverkar organisationens storlek din tillit till en e-handelsplats?    
Enligt respondent A påverkar det inte alls. Däremot tycker han att varumärket påverkar, 
eftersom det som köpare är svårt att veta hur organisationen ser ut. 
 
Enligt respondent B har organisationens storlek stor betydelse, eftersom stora 
organisationer har både större resurser och mer att förlora än en liten organisation.  
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Organisationens storlek påverkar inte respondent C speciellt mycket. Oavsett om det är 
en liten eller stor e-handelsplats så kan hon handla på den, det beror på vilka varor som 
intresserar henne. En liten organisation kan vara lika pålitlig som en stor tycker hon. Det 
respondent C tänker på när det handlar om en mindre organisation är att den inte har lika 
många besökare eller kunder och då kan servicen bli bättre. Hon antar att det exempelvis 
går snabbare att få sina beställningar då. Hon har en tidigare erfarenhet av ett stort e-
handelsföretag som det tar väldigt länge att få sina varor från jämfört med ett litet mindre. 
 
Respondent D tror att det påverkar åtminstone lite, det känns tryggare om det är stort 
företag. Fast det påverkar nog inte så mycket, kanske främst vid första köpet. 
 
Enligt respondent E har det ingen betydelse för hans tillit till e-handelsplatsen. Så länge 
som sidan är säker, användbar et cetera så spelar det ingen roll för han vilken storlek e-
handelsplatsen har. Däremot kan han tänka sig att storleken på e-handelsplatsen avgör 
hur många besökare den har, det kan leda till att ett bättre (eller sämre) rykte lättare 
skapas ju större organisationen är. Men själva storleken på organisationen har ingen 
betydelse för respondent E. 
 
Enligt respondent F har storleken på organisationen har inte någon större påverkan på 
hans tillit. Är det däremot en organisation som han har träffat på i andra sammanhang och 
som han känner till så ökar tilliten.  
 
Enligt respondent G känner han större trygghet om han har att göra med större företag om 
han ska handla något. Det påverkar alltså han till en viss mån. Små helt okända e-
handelsplatser håller han sig helst ifrån, då han tror att större företag är seriösare och har 
större erfarenhet av e-handel. 
 
Hur påverkar certifikat för säker e-handel din tillit till en e-handelsplats?   
Enligt respondent A har det betydelse vilken typ av certifikat e-handelsplatsen har för 
certifikat. Någon typ av krypterad lösning är ett måste för att han ska handla. 
 
Respondent B anser att certifieringar känns rätt ovanligt inom Sverige, men när han 
handlar utomlands brukar de dyka upp då och då. Finns inte dessa certifieringar så 
reagerar han inte på att de saknas, men om de däremot finns så höjer det hans tillit till en 
viss del. 
 
Certifikat påverkar inte tilliten i någon högre grad enligt respondent C. Hon bryr sig inte 
om de har något slags intyg eller inte för att intyga att man kan lita på dem. Enligt 
respondent C kan det jämföras med att hon till exempel skulle välja att gå till en doktor 
som har sitt diplom/intyg/certifikat på väggen än en annan som inte har det. Hon märker 
nog ändå på om e-handelsplatsen är något att lita på, genom att hon exempelvis går efter 
vilket rykte platsen har. 
 
Enligt respondent D är det positivt med certifikat, men dessa är inte alltid helt säkra. 
Dock anser han att det väl är bra att e-handelsplatsen har det och använder det. Han tror 
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att många känner stor tillit till dessa certifikat och att de tycker att det är viktigt för 
tilliten. Det stärker inte respondent D:s tillit så mycket, men det visar att människorna 
bakom e-handelsplatsen i alla fall anstränger sig. 
 
Certifikat påverkar respondent E:s tillit i liten utsträckning, menar att det är positivt om e-
handelsplatsen har det. Detta på grund av att han då vet att e-handelsplatsen uppfyller 
vissa kriterier för att få detta certifikat. Om e-handelsplatsen har det är det ett plus, och 
det gör att han känner sig tryggare att handla därifrån. Om e-handelsplatsen inte har 
certifikat så ser han inte det som något som ska hindra han från att handla från e-
handelsplatsen. Respondent E kontrollerar inte om en e-handelsplats har certifikat för 
säker e-handel, så om en plats har det så måste det synas när han går in på sidan så att han 
blir medveten om det.  
 
Enligt respondent F påverkar det inte alls. Han brukar inte lägga märke till dessa och 
lägger inget större värde vid dessa. 
 
Eftersom att de handlar om pengar som man flyttar över så är det enligt respondent G 
givetvis mycket viktigt att ha en säker webbtjänst, den påverkar honom alltså positivt. 
Om e-handelsplatsen inte har certifikat för säker e-handel skulle han nog inte handla 
därifrån. 
 
Hur påverkar hastigheten din tillit till en e-handelsplats?     
Enligt Respondent A är hastigheten är viktig, men påpekar att hastigheten till en e-
handelsplats påverkas av många faktorer, vissa som inte e-handelsplatsen själv kan råda 
över.  
 
Hastigheten har väldigt liten betydelse för respondent B:s del. Det kan ju i och för sig 
betyda att sidan är dåligt skött men det kan ju lika gärna bara bero på att den är välbesökt, 
tror han. 
 
Respondent C:s tillit till e-handelsplatsen påverkas inte, det är snarare så att det påverkar  
om hon struntar i att använda den eller inte, men tycker inte att det har så mycket med 
tilliten att göra. Respondenten menar om en sida tar ungefär en minut att ladda upp så blir 
hon otålig. Hon fortsätter med att fråga sig vad det nu kan bero på om e-handelsplatsen 
har många besökare som gör att det blir som en ”flaskhals” eller om man har en långsam 
uppkoppling eller en gammal dator. Hon tycker dock det är ett helt annat problem.  
 
Respondent D tycker inte att det är tilliten som påverkas om e-handelsplatsen har en dålig 
hastighet. Han tycker snarare det är så att han inte skulle köpa därifrån för att det går 
långsamt och att därför inte har tålamod att vänta. 
 
Det påverkar inte respondent E:s tillit alls, så länge som sidan inte stannar av helt. 
Respondenten menar att det naturligtvis är det en fördel om sidan svarar snabbt, men det 
är inget som gör att han inte kan lita på webbsidan. Det beror också mycket på vilken 
uppkoppling man har, så det är klart att det är bra om e-handelsplatsen är utvecklad med 
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tanke på att även modemanvändare ska använda sidan, hävdar respondenten. Själv 
använder respondenten bredband, och hastigheten spelar därför ingen roll för honom. 
 
Det påverkar inte alls tilliten till en e-handelsplats enligt respondent F, men det skulle 
däremot göra att han inte besöker e-handelsplatsen så ofta. 
 
Respondent G anser att den är viktig, går det inte nog fort så går han till någon annan 
hemsida om den möjligheten finns. Men är det den enda sidan som respondenten kan 
handla en viss produkt ifrån, eller om priser är det bästa där, så skulle han kanske ändå 
handla därifrån. 
 
Hur påverkar eventuell support via telefon din tillit till en e-handelsplats?  
Det påverkar inte respondent A alls, men menar att det däremot viktigt att någon typ av e-
postadress finns till e-handelplatsen. Respondent A brukar skicka e-post, med någon 
fråga, till e-handelsplatsen innan han gör något inköp för att se hur snabbt han får svar. 
Om e-handelsplatsen svarar inom 48 timmar så är den intressant för honom. Om det tar 
över 48 timmar så innan e-handelplatsen svarar blir han mer tveksam till att handla där. 
 
Respondent B tycker att det känns som något självklart att e-handelsplatsen har support 
via telefon och så länge det finns påverkar det inte hans tillit. Om telefonsupport däremot 
inte finns så påverkas hans tillit mycket negativt. 
 
Det påverkar respondent C till en hög grad. Hon menar att det är en trygghet att kunna 
nyttja telefonsupport vid eventuella problem eller om hon har frågor. Det är även en fråga 
om service, enligt respondenten. Trygghet och service ger en bra tillit till en e-
handelsplats, därför att då får respondenten en känsla av att de lägger ner mycket arbete 
för sina kunder och det är ju alltid bra, menar hon. 
 
Enligt respondent D ökar det tilliten, då det känns tryggt att han, om han får problem eller 
har frågor, har alternativa sätt att kontakta företaget. Om det dessutom går inom hyfsad 
tid att få tag i någon person att prata med så ökar det tilliten, enligt respondenten. Han 
tycker vidare att svar på e-post tenderar att ta en lång tid. Även support via chat, som 
finns till exempel hos posten.se, tar alldeles för lång tid. 
 
Det påverkar respondent E:s tillit mycket. Han vill kunna ha möjligheten att ringa till e-
handelsplatsen för att kunna fråga om hans beställning eller få information om någon 
produkt. Det är särskilt viktigt att kunna ringa till webbplatsen om det blir några 
komplikationer med beställningen eller om produkten som han beställt inte fungerar. 
Dock kan snabba svar via e-post underlätta och minska behovet av telefonsupport, men 
respondenten tycker att det känns tryggare om han kan ringa och prata med företaget 
direkt. 
 
Respondent F hävdar att han förmodligen inte skulle handla på en e-handelsplats där han 
inte har den möjligheten. Han menar att hans tillit definitivt sjunker många steg om det 
inte är möjligt att kontakta företaget med eventuella frågor via telefon. 
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Respondent G anser att det givetvis är bra om det är någonting man inte kan lösa. Han 
ringer hellre ett telefonsamtal än skickar iväg ett e-post eftersom att det är betydligt 
lättare att förklara direkt på telefon vad problemet eller frågan är. 
 
Hur påverkar eventuell kortbetalning din tillit till en e-handelsplats? 
Respondent A tycker det är bra att kunna betala med kort. Han betalar dock inte stora 
summor via kort. Som respondenten tidigare nämnt så anser han att kryptering av data 
som överförs är a och o. Visas det ej på ett tydligt sätt på sidan att betalning och så vidare 
sker krypterat så handlar respondenten ej på e-handelsplatsen. 
 
Respondent B antar att kreditkortsföretagen ställer en del krav för att man ska få erbjuda 
kortbetalning på sin e-handelsplats så det ger absolut en positiv effekt om kortbetalning 
erbjuds. Om kortbetalning inte erbjuds minskar det dock inte hans tillit i samma grad, 
men det beror på vilka betalningsmedel som erbjuds istället, menar respondent B. 
 
Det påverkar respondent C mycket. Enligt henne är det bekvämt att kunna använda sig av 
kortbetalning, förutsatt att det föreligger god säkerhet för det. Respondent C har ändå 
idag efter egen erfarenhet en god tillit till e-handelsplatser som har kort som ett 
betalningsalternativ. 
 
Det påverkar inte så respondent D mycket. Men om det finns och om det är säkert är det 
bra. Respondenten menar att det väl ändå inte är så säkert, eftersom SSL et cetera. inte är 
100% felfritt. 
 
Det påverkar inte respondent E:s tillit särskilt mycket så länge som det finns alternativa 
betalningssätt. Han menar att det naturligtvis är bra om det finns olika betalningssätt, men 
för hans del går det lika bra med andra betalningssätt. Respondent E tycker vidare att 
kortbetalning är mindre avgörande för tilliten eftersom han då slipper ligga ute med 
pengar till produkten anländer.  
 
Respondent F vill helst betala mot faktura eller postförskott så det har överhuvudtaget 
ingen större betydelse för han om kortbetalning erbjuds eller inte. Var kortbetalning enda 
sättet att betala skulle han antagligen söka sig åt annat håll. Hade respondent F inget 
alternativ, skulle han kunna tänka sig att betala med kort. Det skulle dock kräva att han 
hade hög tillit i övrigt till e-handelsplatsen, men han menar att han nog skulle vilja ha en 
del motuppgifter, som till exempel telefon, adresser med mera. 
 
Respondent G använder kortet väldigt ofta när han köper produkter från e-handelsplatser. 
Han kontrollerar däremot alltid efteråt med sin bank så att rätt mängd pengar har flyttats 
över osv. Chansen är mycket större att respondent G handlar på e-handelsplatsen om den 
erbjuder kortbetalning, eftersom han tycker det är ett väldigt smidigt alternativ att betala 
på. 
 
Hur påverkar fotografier på de anställda din tillit till en e-handelsplats? 
Respondent A svarar att det inte har någon påverkan alls för hans tillit. ”Vem vet om det 
är de anställda som är på bilderna som verkligen jobbar där?” Respondenten menar att 
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spelar ingen roll för honom om det är ”Nisse” eller ”Kalle” som jobbar där. Det viktigaste 
för honom är att han vet att han får varan han handlar. 
 
Respondent B anser att det förvisso kan ge en mycket liten höjning av tilliten om man ser 
ansikten, men det är absolut inget han reagerar på om det inte finns. Det finns inga 
garantier på att fotografierna verkligen är på de människor som de påstås vara så man kan  
inte lägga någon större vikt vid detta, menar respondenten. 
 
Det påverkar inte respondent C alls. Hon har ingen som helst nytta av hur de anställda ser 
ut. Det skulle bara vara krystat, eftersom utseendet inte kan ha så stor betydelse. Man kan 
vara pålitlig (eller opålitlig) oavsett om man ser trevlig eller otrevlig ut, menar hon. 
 
Respondent D påverkas inte alls av fotografier på de anställda. Enligt honom kan man ju 
alltid sätt upp ett foto på någon svärmorsdröm, men respondenten frågar sig hur han ska 
veta att denna person jobbar där? 
 
Det påverkar respondent E:s tillit till en viss grad, men tycker inte att det är avgörande för 
att han ska hindras från att handla från e-handelsplatsen. Om fotografier finns så vet 
respondenten vilka som finns bakom e-handelsplatsen och det är känns tryggare för 
honom. Men eftersom respondenten har handlat en del online sedan tidigare, och de flesta 
e-handelplatser inte har haft fotografier som han handlat på, så tycker han att det inte är 
så stor vikt om det inte finns, så länge som sidan i övrigt ser seriös ut. 
 
Enligt respondent F ger det kanske ett seriösare intryck, men det påverkar inte hans tillit.  
 
Respondent G skulle mer vilja se det som en rolig grej, det är inget direkt måste. Det är 
ingenting som påverkar respondentens tillit till e-handelsplatsen. 
 
 
 



ANALYS 
________________________________________________________________________ 

 34

5 ANALYS 
Detta kapitel syftar till att analysera och koppla samman resultatet från våra empiriska 
undersökningar med vår teori.  
 

5.1 Analys av enkätundersökningen 
Här nedan har vi till att börja med valt att analysera hela urvalet för att sedan gruppera 
utifrån våra allmänna frågor och analysera skillnaderna mellan olika grupper.  

5.1.1 Hela urvalet 
Samtliga faktorer som vi fick fram från våra litteraturstudier påstods ha stor inverkan på 
tilliten till e-handelplatser. Vår enkätundersökning har dock visat att det, enligt 
konsumenterna, finns stora skillnader mellan olika faktorers påverkan på tilliten till e-
handelplatser.  Resultatet visar tydligt på att rykte, upplevd säkerhet och upplevt skydd av 
personuppgifter påverkar konsumenternas tillit i mycket hög grad.  
 
Faktorn presentation, alltså uppbyggnad av e-handelsplatsen, har något mindre påverkan 
än de tre ovanstående faktorerna, men har ändå hög påverkan på tilliten. 
 
Storleken på organisationen påverkar tilliten i relativt hög grad. Stora organisationer 
påverkar tilliten i relativt hög grad, medan en liten organisation endast påverkar tilliten i 
en mycket liten grad. 
 
Det går tydligt att se i resultatet att fotografier på anställda har mycket liten påverkan på 
konsumenternas tillit till e-handelsplatser.  
 
Övriga faktorer påverkar tilliten till e-handelplatser till en viss grad. 
 

5.1.2 Ålder 
Vi har valt att analysera skillnader utifrån två åldersgrupper, under 30 år och över 29 år. 
Vi valde att göra denna uppdelning eftersom respondenternas medelålder var 28,12 år.  
 
En av de största skillnaderna mellan de två åldersgrupperna hittade vi i om fotografier på 
anställda finns på e-handelsplatsen, där den äldre åldersgruppen ansåg att det hade större 
påverkan på deras tillit. Lika stor skillnad mellan åldersgrupperna fanns det i graden av 
påverkan på tilliten om e-handelplatsen var långsam. Den äldre åldersgruppen ansåg att 
det hade större påverkan på tilliten.  
 
En viss skillnad kunde vi även se i om e-handelplatsen är snabb samt om den har eller 
inte har support via telefon. I alla dessa tre fall anser den äldre åldersgruppen att dessa 
faktorer har större påverkan på tilliten.  
 
I övriga faktorer var skillnaderna mycket små mellan åldersgrupperna. 
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5.1.3 Kön 
Störst skillnad mellan könen var det om kortbetalning inte erbjuds, där kvinnorna ansåg 
att det hade mycket större påverkan på tilliten. Lika stor skillnad kunde vi se om e-
handelplatsen hade telefonsupport, där ansåg männen att det hade mycket större påverkan 
på tilliten.  
 
En viss skillnad kunde vi även se i om e-handelplatsen har gott rykte samt om den har 
eller inte har certifikat för säker e-handel. I alla dessa tre fall anser männen att dessa 
faktorer har större påverkan på tilliten. 
 
I övriga faktorer var skillnaderna mycket små mellan könen. 
 

5.1.4 Hur ofta använder du Internet 
Vi har valt att analysera skillnader utifrån två grupper, de respondenter som använder 
Internet mindre än 17 timmar i veckan och mer än 16 timmar i veckan. Anledningen till 
att vi gjorde den uppdelningen är att vi vill få en så jämn fördelning som möjligt mellan 
grupperna.  
 
Störst skillnad mellan de som använder Internet ofta och de som använder Internet 
mindre ofta är om e-handelplatsen ger intryck av att vara en stor organisation och om e-
handelplatsen är långsam. 
 
En viss skillnad kunde vi även se i om e-handelsplatsen har eller inte har certifiering för 
säker e-handel, om e-handelplatsen är snabb, om den inte har foto samt om den inte ger 
intryck av att skydda personuppgifter. De respondenter som använder Internet i mindre 
grad ansåg dessa faktorer påverkar tilliten i en högre grad.  
 
I övriga faktorer var skillnaderna mycket små mellan typen av Internetuppkoppling i 
hemmet. 
 

5.1.5 Hur ofta handlar du över Internet 
Vi har valt att analysera skillnader utifrån två grupper, de respondenter som handlar över 
Internet mindre än 7 gånger per år och mer än 6 gånger per år. Anledningen till att vi 
gjorde den uppdelningen är att vi vill få en så jämn fördelning som möjligt mellan 
grupperna. 
 
Störst skillnad mellan de som handlar över Internet ofta och de som handlar över Internet 
mindre ofta är om e-handelplatsen saknar telefonsupport. Nästan lika stor skillnad var det 
om e-handelplatsen var långsam. I båda dessa fall var det de respondenter som handlade 
sällan som tyckte att det hade större påverkan på tilliten. 
 
En viss skillnad kunde vi även se i om e-handelsplatsen har gott rykte. Det var de 
respondenter som ofta handlade över Internet som tyckte att det hade större påverkan på 
tilliten. 
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I övriga faktorer var skillnaderna mycket små mellan de som handlar ofta och de som 
handlar sällan över Internet. 
 

5.2 Analys av intervjuundersökningen 
Här nedan har vi att analysera intervjuundersökning utifrån de olika faktorerna som vi 
valde att bygga frågorna runt. 

5.2.1 Hur ryktet påverkar tilliten till en e-handelsplats 
Faktorn uppfattat rykte innebär enligt Jarvenpaa (2000) konsumentens uppfattning av en 
viss e-handelsplats rykte, där rykte definieras som den utsträckning till vilken köpare tror 
att organisationen är ärlig och bryr sig om sina kunder. Författaren menar att rykte är en 
värdefull tillgång som kräver långsiktiga investeringar av resurser, ansträngning och 
uppmärksamhet till kundrelationerna. Organisationer förväntas vara motvilliga att riskera 
sitt rykte genom att handla opportunistiskt om de redan har ett upparbetat positivt rykte. 
 
Respondenterna i vår undersökning är överens med Jarvenpaa (2000) angående ryktets 
påverkan, nämligen att det har stor påverkan på deras tillit till en e-handelsplats. Två 
respondenter säger sig dock inte ta särskild hänsyn till ryktet utan att bilda sin egen 
uppfattning först. Våra respondenter visade dock på andra sätt att se på hur ryktet 
påverkar tilliten. Ett återkommande svar bland respondenterna är att de påverkas av både 
positiva och negativa rykten, men de negativa i en högre grad. Enligt en av 
respondenterna har förtroendet för källan till ryktet och ryktets omfattning en avgörande 
betydelse för hur högt respondenten värderar ryktet. Man kan enligt en av respondenterna 
inte enbart rätta sig efter ryktet eftersom vissa e-handelsplatser helt saknar rykte. 
 

5.2.2 Hur säkerheten påverkar tilliten till en e-handelsplats    
Castelfranchi & Pedone (2001) hävdar att den av kunden uppfattade säkerheten är en 
viktigare faktor för tilliten än säkerheten i sig. I vår undersökning kom det dock fram att 
respondenterna ansåg att vissa e-handelsplatser som påstår sig vara säkra kanske i 
realiteten inte är det, vilket till en viss del säger emot detta påstående. En annan 
respondent nämnde att det kan vara svårt att själv bedöma säkerhet, vilket däremot talar 
för påståendet.  
 
Enligt Egger (2003) kopplas tillit ofta samman med säkerheten på elektroniska 
överföringar. Detta visade sig också i vår undersökning genom att flera av 
respondenterna nämner att säkerheten är speciellt viktig vid kortbetalningar. Dessutom 
nämnde vissa av respondenterna att de brukar titta efter vilka säkerhetslösningar som e-
handelsplatsen använder, såsom krypteringar och liknande.  
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5.2.3 Hur skyddandet av personuppgifter påverkar tilliten till en e-
handelsplats 
Enligt Koufaris & Hampton-Sosa (2002) är skydd av användarnas integritet den mest 
avgörande faktorn för användarnas tillit till en webbplats. Författarna menar att kunder 
oroar sig för att känslig information, som exempelvis kreditkortsnummer och adress, ska 
komma i orätta händer. Denna rädsla har identifierats som en stor anledning till att 
kunder låter bli att lämna ut information och undviker elektronisk handel.  Samtliga 
respondenter bekräftar teorin i och med att de är noga med att framhålla vikten av att 
deras personuppgifter skyddas från att komma i orätta händer, speciellt uppgifter utöver 
namn och e-postadress.   
 
Att skyddandet av personuppgifter påverkar respondenterna i hög grad är tydligt. 
Respondenterna undviker i största möjligaste mån att lämna ut fler uppgifter än 
nödvändigt. En respondent anser att det måste framgå av e-handelsplatsen att 
personuppgifterna inte sprids och är skyddade, medan det enligt en annan respondent inte 
alltid är säkert att man kan lita på att e-handelsplats trots att den uppger att de ska 
skyddas. 
 

5.2.4 Hur uppbyggnaden och användbarheten påverkar tilliten till en 
e-handelsplats 
Enligt Riegelsberger (2000) kan e-handelsplatsens utseende och uppbyggnad vara en 
viktig faktor. En väluppbyggd och lättanvänd e-handelsplats ger konsumenten signaler av 
professionalism vilket ökar dennes tillit till e-handelsplatsen. En del av respondenterna 
tyckte att uppbyggnaden och användbarheten har stor betydelse. Andra respondenter 
tyckte att det hade liten eller ingen betydelse. Några av respondenterna tar i likhet med 
författaren upp att deras tillit påverkas eftersom uppbyggnaden och användbarheten är 
något som visar på hur seriösa skaparna bakom e-handelsplatsen är. Enligt en av 
respondenterna är det ju naturligtvis möjligt att det bara är en vacker fasad, men i de 
flesta fall kan man nog anta att det bakom ett proffsigt yttre finns ett proffsigt inre. En 
annan av respondenterna tycker att det spelar mindre roll om sidan är dåligt uppbyggd 
och användbarheten är undermålig, så länge som han klarar av att utföra det han vill.  
 

5.2.5 Hur organisationens storlek påverkar tilliten till en e-
handelsplats 
Enligt Jarvenpaa et al (2000) har faktorn uppfattad storlek stor påverkan på tilliten. Med 
uppfattad storlek menas den storlek som konsumenten uppfattar att en viss e-handelsplats 
har, oavsett e-handelsplatsens verkliga storlek. Intrycket av en stor organisation ger 
användarna uppfattningen av att andra köpare litar på organisationen och framgångsrikt 
genomför affärer med organisationen. Andra konsumenters erfarenhet blir i det här fallet 
alltså en anledning att lita på att organisationen uppfyller sina löften. En stor organisation 
kan också ge intrycket av att organisationen kan ta på sig risken för misslyckade 
produkter och ersätta sina kunder om sådant inträffar. En stor storlek ger också intrycket 
av att organisationen bör ha nödvändig expertis och resurser för stödsystem så som 
kundtjänst och teknisk service. Detta uppmuntrar också tilliten. Författaren menar 
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dessutom att en stor organisation bör ha kontroll över sina leverantörer, vilket ökar 
uppfattningen av tillförlitlighet på produkterna eller tjänsterna. Stora organisationer har 
dessutom mer resurser investerade i verksamheten vilket ger konsumenterna intrycket av 
att organisationen har mer att förlora än en liten organisation. 
 
De flesta av respondenterna tyckte att organisationens storlek inte har någon större 
betydelse, förutom en respondent som tyckte att det var mycket viktigt. Respondenten 
som tyckte det var mycket viktigt menade på att stora organisationer har både större 
resurser och mer att förlora än en liten organisation, vilket stämmer överens med det 
författaren tog upp. Två av respondenterna föredrog att handla från stora organisationer, 
medan två andra tyckte att storleken på organisationen inte har någon betydelse. Vissa av 
respondenterna tog dessutom upp en synpunkt som författaren inte hade med i sitt 
resonemang, nämligen att organisationens storlek indirekt påverkar tilliten genom att 
rykte lättare skapas ju större organisationen är. 
 

5.2.6 Hur certifikat för säker e-handel påverkar tilliten till en e-
handelsplats 
Certifieringar har enligt Lundblad (2001) visat sig ha en positiv effekt på användarnas 
tillit till webbplatsen. De flesta av våra respondenter var dock av den åsikten att certifikat 
inte har någon större påverkan på tilliten. Två av respondenterna ansåg dock att certifikat 
har ganska stor påverkan på tilliten. En av respondenterna hävdar att om en e-
handelsplats har certifikat så kan det vara en indikation på att de bakom e-handelsplatsen 
är seriösa. En annan respondent tyckte att det måste synas om e-handelsplatsen har 
certifikat så att han blir medveten om det, annars uppfyller det ingen funktion. Samma 
respondent ansåg att certifikatet visar att e-handelsplatsen uppfyller vissa kriterier. 
 

5.2.7 Hur hastigheten påverkar tilliten till en e-handelsplats 
Enligt Cheskin (1999) är det sätt som e-handelsplatsen rent tekniskt fungerar på också en 
faktor som påverkar tilliten. Till en viss del i form av funktionalitet, alltså hur väl e-
handelsplatsen fungerar. Men dessutom i form av hur snabbt text och bilder visas, alltså 
hastigheten på e-handelsplatsen. Dock har hastigheten på e-handelsplatsen enligt i princip 
alla respondenterna ingen betydelse för tilliten, men två av respondenterna anser den ha 
en viss betydelse. Några av respondenterna trodde att det i många fall kan vara andra 
orsaker än undermålig teknik på e-handelsplatsen som kan avgöra om hastigheten är 
dålig. Det kan vara faktorer som e-handelsplatsen själv inte kan råda över, exempelvis att 
den är välbesökt eller att användaren har föråldrad hårdvara. 
 

5.2.8 Hur eventuell support via telefon påverkar tilliten till en e-
handelsplats 
En viktig faktor för tilliten är enligt Thelander (2002) kundtjänsten. Den visar att e-
handelsföretaget är måna om sina kunder och ger dessutom kunden förtroende att han ska 
få hjälp vid eventuella problem. Kundtjänsten bidrar även till att minska den anonymitet 
som e-handelsplatsen har. I stort sett alla respondenterna tyckte att support via telefon 
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påverkar tilliten relativt mycket. En av respondenterna ansåg dock att den inte påverkade 
tilliten alls, men påpekar däremot att det är viktigt för hans tillit att e-handelsplatsen 
svarar snabbt via e-post. Flera av respondenterna nämnde i likhet med författaren att det 
är en trygghet att kunna kontakta e-handelsplatsen via telefon vid eventuella problem. En 
av respondenterna ansåg det också vara enklare att förklara direkt på telefon än via e-
post.  
 

5.2.9 Hur eventuell kortbetalning påverkar tilliten till en e-
handelsplats 
Enligt Cheskin (2000) har symboler för kreditkortsföretagen som till exempel Visa och 
Mastercard visat sig öka användarnas tillit. Den största andelen av respondenterna tyckte 
att om kortbetalning erbjuds så påverkar det tilliten i mycket liten utsträckning. Två av 
respondenterna tyckte dock att det hade en större betydelse. Flera av respondenterna 
hävdade att så länge alternativa betalningssätt erbjuds spelar det ingen större roll om e-
handelplatsen erbjuder kortbetalning eller inte. En respondent anser att 
kreditkortsföretagen antagligen ställer en del krav för att e-handelsplatsen ska få erbjuda 
kortbetalning så att det därigenom ger en positiv effekt på tilliten.  
 

5.2.10 Hur fotografier på de anställdas påverkar tilliten till en e-
handelsplats 
Direkt interaktion beskriver Egger (2003) som en viktig faktor för tillit till e-
handelsplatser. För att kunna etablera tilliten är det viktigt med personliga kontakter och 
avsaknaden av personliga kontakter i form av talande ord, gester och ansiktsuttryck på e-
handelsplatser försvårar möjligheterna att etablera tillit. En lösning på detta problem är 
enligt Riegelsberger et al (2003), att ha fotografier på sina anställda tillsammans med en 
personbeskrivning vilket stärker konsumentens känsla av att det finns verkliga människor 
bakom företagsnamnet. Vår intervjuundersökning visar dock inte på detta. Enligt alla 
utom en respondent har fotografier ingen som helst påverkan på tilliten. Flera av 
respondenterna nämner att man inte kan vara säker på att människorna på fotografierna 
verkligen är de som de utger sig för att vara. En av respondenterna ansåg dock att om det 
finns fotografier på de anställda så vet han vilka som finns bakom e-handelsplatsen och 
det känns därmed tryggare för honom. 
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6 SLUTSATSER OCH EGNA REFLEKTIONER 
Detta kapitel syftar till att visa de slutsatser vi har kommit fram till. Vidare presenteras 
även metoddiskussion, egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Slutsatser 
Syftet med vår uppsats var att vi ville bidra till att underlätta för företag att utveckla 
tillitsfulla e-handelsplatser genom att belysa tilliten till elektronisk handel och dess 
påverkan på konsumenter. 
 
Vår forskningsfråga var: Vilka faktorer har störst påverkan på konsumenters tillit till e-
handelsplatser och hur påverkar dessa faktorer konsumenternas tillit? 
 
Vi har i vårat problemområde visat att många ledande författare inom elektronisk handel 
påpekar just tilliten som det centrala hindret för elektronisk handel idag. I vår teori visar 
vi olika faktorer som påverkar konsumenternas tillit till en e-handelsplats. Vi ville med 
hjälp av en enkätundersökning ta reda på vilka av dessa faktorer som enligt 
konsumenterna har störst påverkan på deras tillit till en e-handelsplats. Med hjälp av en 
intervjuundersökning ville vi sedan ta reda på hur dessa faktorer påverkar 
konsumenternas tillit. 
 

6.1.1 Hela urvalet i enkätundersökningen 
Tabell 4.1 visar på hur stor påverkan de olika faktorerna har på tilliten till e-
handelsplatser enligt hela vårat urval. Vi kan tydligt se att rykte, upplevd säkerhet och 
upplevt skydd av personuppgifter i mycket hög grad påverkar konsumenternas tillit. Det 
visar på att det är viktigt att e-handelsplatsen vårdar sitt rykte eftersom konsumenternas 
tillit i hög grad bygger på andra erfarenheter och intryck. Det visar också på att e-
handelplatsen måste tydliggöra att säkerheten är högprioriterad och för mer erfarna 
användare åskådliggöra hur den är uppbyggd. Vi kan också dra slutsatsen att det på e-
handelsplatsen tydligt måste framgå att konsumenternas personliga integritet är skyddad 
för att konsumenterna ska kunna känna tillit till e-handelsplatsen. 
 
Uppbyggnad av e-handelsplatsen har något mindre påverkan än de tre ovanstående 
faktorerna, men har ändå hög påverkan på tilliten. Detta innebär alltså att e-
handelsplatserna kan höja konsumenternas tillit genom att förbättra uppbyggnaden och 
presentationen av sin e-handelsplats. 
 
Stora organisationer påverkar tilliten i relativt hög grad, medan små organisationer endast 
påverkar tilliten i mycket liten grad. Genom att åtminstone ge kunden intryck av att det 
finns en stor organisation bakom e-handelsplatsen kan alltså konsumenternas tillit höjas. 
 
Det går tydligt att se i resultatet att fotografier på anställda har mycket liten påverkan på 
konsumenternas tillit till e-handelsplatser. Vi kan därför dra slutsatsen att oavsett om det 
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finns fotografier eller inte på e-handelsplatsen så påverkas inte konsumenternas tillit av 
det. 
 
Övriga faktorer påverkar tilliten till e-handelplatser till en varken hög eller låg grad och 
det är därför svårt att dra några klara slutsatser angående dessa. 
 

6.1.2 Skillnader mellan olika grupper i enkätundersökningen 
Här nedan har vi valt att presentera de största skillnaderna mellan de olika 
grupperingarna vi delade upp respondenterna i.  
 
Mellan de två åldersgrupperna under 30år och över 29år hittar vi en av de största 
skillnaderna i om fotografier på anställda finns på e-handelsplatsen, där den äldre 
åldersgruppen anser att det har större påverkan på deras tillit. Detta visar på att den äldre 
generationen sätter högre tilltro till denna typ av presentation av personalen. Lika stor 
skillnad mellan åldersgrupperna finns det i graden av påverkan på tilliten om e-
handelplatsen är långsam. Den äldre åldersgruppen anser att det har större påverkan på 
tilliten, vilket får oss att dra slutsatsen att den äldre generationen möjligen tolkar den 
lägre hastigheten som att e-handelsplatsen inte hanteras korrekt av de ansvariga.   
 
Mellan könen är en av de största skillnaderna i om kortbetalning inte erbjuds, där 
kvinnorna anser att det har mycket större påverkan på tilliten. Detta kan tolkas som att 
kvinnorna känner större trygghet om de välkända symbolerna från kreditkortsföretagen 
visas på e-handelsplatsen. Lika stor skillnad kan vi se om e-handelplatsen har 
telefonsupport, där anser männen att det har mycket större påverkan på tilliten. 
Anledningen till detta kan vara att kvinnorna gärna överlåter supportärenden till männen 
och att männen därför sätter större vikt till möjligheten till telefonsupport.   
 
Mellan de som använder Internet mer än 17 timmar/vecka och de som använder Internet 
mindre än 18 timmar/vecka är finner vi den största skillnaden i om e-handelplatsen om e-
handelplatsen är långsam och om den ger intryck av att vara en stor organisation. I båda 
fallen är det de mer frekventa användarna som anser att de har högre påverkan. Vi kan 
därför dra slutsatsen att de mer frekventa användarna möjligen tolkar den lägre 
hastigheten som att e-handelsplatsen inte hanteras korrekt av de ansvariga. Vi kan också 
dra slutsatsen att en större organisation ger de mer frekventa användarna intrycket att e-
handelsplatsen har stora resurser och mycket att förlora.   
 
Mellan de som handlar över Internet fler än sex gånger per år och de som handlar över 
Internet färre än sju gånger hittar vi den största skillnaden i om e-handelplatsen saknar 
telefonsupport. Nästan lika stor skillnad är det om e-handelplatsen är långsam. I båda 
dessa fall är det de respondenter som handlar sällan som tycker att det har större påverkan 
på tilliten. Vi drar av detta slutsatsen att de som handlar sällan känner en större trygghet 
och därigenom högre tillit om de har möjlighet sköta supportärenden via telefon. Av 
skillnaden i om e-handelsplatsen är långsam drar vi slutsatsen att de som köper mer sällan 
möjligen tolkar den lägre hastigheten som att e-handelsplatsen inte hanteras korrekt av de 
ansvariga. 
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6.1.3 Intervjuundersökningen 
Här nedan presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till utifrån respondenternas 
åsikter i vår intervjuundersökning.  
 
Hur ryktet påverkar tilliten till en e-handelsplats 

 Konsumenter påverkas av både positiva och negativa rykten, men i högre grad av 
de negativa. 

 Förtroendet till källan och ryktets omfattning har en avgörande betydelse för hur 
högt ryktet värderas. 

 Konsumenter väljer i vissa fall att bilda sig en egen uppfattning oavsett rykte. 
 Konsumenter kan inte enbart rätta sig efter ryktet eftersom vissa e-handelsplatser 

helt saknar rykte. 
 
Hur säkerheten påverkar tilliten till en e-handelsplats    

 Konsumenter anser att vissa e-handelsplatser som påstår sig vara säkra kanske i 
realiteten inte är det.  

 Konsumenter anser det vara svårt att själva bedöma säkerheten. 
 Konsumenter att säkerheten är speciellt viktig vid kortbetalningar. 
 Konsumenter tittar i vissa fall efter vilka säkerhetslösningar som används på e-

handelsplatsen, såsom krypteringar och liknande. 
  
Hur skyddandet av personuppgifter påverkar tilliten till en e-handelsplats 

 Konsumenter lägger stor vikt vid att deras personuppgifter skyddas från att 
komma i orätta händer, speciellt uppgifter utöver namn och e-postadress. 

 Konsumenter undviker i största möjligaste mån att lämna ut fler uppgifter än 
nödvändigt. 

 Det måste tydliggöras av e-handelsplatsen att personuppgifterna inte sprids och är 
skyddade. 

 Konsumenter litar i vissa fall inte på att deras personuppgifter skyddas även om 
det uppges på e-handelsplatsen. 

 
Hur uppbyggnaden och användbarheten påverkar tilliten till en e-handelsplats 

 Uppbyggnaden och användbarheten visar hur seriösa personerna bakom en e-
handelsplats är, men kan i vissa fall bara vara en ”vacker fasad”. 

 Konsumenter kan i vissa fall bortse från om e-handelsplatsen är dåligt uppbyggd 
och användbarheten är undermålig, så länge som de klarar av att utföra det de vill. 

 
Hur organisationens storlek påverkar tilliten till en e-handelsplats 

 Stora organisationer anses ha större resurser och mer att förlora än en liten 
organisation.  

 Konsumenter anser att organisationens storlek indirekt påverkar tilliten genom att 
rykte lättare skapas ju större organisationen är. 

 
Hur certifikat för säker e-handel påverkar tilliten till en e-handelsplats 
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 Certifikat kan vara en indikation på att e-handelsplatsen är seriös. 
 Det är viktigt att certifikatet är väl synligt för att det ska påverka konsumenten. 
 Certifikat visar på att e-handelsplatsen uppfyller vissa kriterier. 

 
Hur hastigheten påverkar tilliten till en e-handelsplats 

 Det är i många fall kan vara andra orsaker än dålig teknik på e-handelsplatsen 
som kan avgöra om hastigheten är dålig. Det kan vara faktorer som e-
handelsplatsen själv inte kan råda över, exempelvis att den är välbesökt eller att 
konsumenten har föråldrad hårdvara. 

 
Hur eventuell support via telefon påverkar tilliten till en e-handelsplats 

 Det är en trygghet att kunna kontakta e-handelsplatsen via telefon vid eventuella 
problem.  

 Det kan vara enklare att förklara direkt på telefon än via e-post.  
 
Hur eventuell kortbetalning påverkar tilliten till en e-handelsplats 

 Kreditkortsföretagen ställer antagligen en del krav för att e-handelsplatsen ska få 
erbjuda kortbetalning så att det därigenom ger en positiv effekt på tilliten.  

 
Hur fotografier på de anställdas påverkar tilliten till en e-handelsplats 

 Det går inte att vara säker på att människorna på fotografierna på e-handelsplatsen 
verkligen är de som de utger sig för att vara.  

 Konsumenter anser i vissa fall att om det finns fotografier på de anställda så vet 
konsumenten vilka som finns bakom e-handelsplatsen och det känns därmed 
tryggare för konsumenten. 

6.2 Metoddiskussion 
Här nedan presenterar vi vår metoddiskussion ur de olika synvinklarna validitet och 
reliabilitet.  

6.2.1 Validitet 
Validiteten i vår undersökning kan ha påverkats genom att vi i vår enkätundersökning för 
varje faktor använde oss av dubbla frågor, en negativt inriktad och en positivt inriktad. 
Tanken med detta var att få fram om faktorn hade samma grad av påverkan negativt som 
positivt. De dubbla frågorna kan dock ha förvillat vissa respondenter även om frågorna 
var tydligt utformade för att undvika detta problem.  
 

6.2.2 Reliabilitet 
Vi är medvetna om att reliabiliteten i vår enkätundersökning kan ha påverkats av att vi 
erbjöd en belöning, i form av deltagande i utlottning av biobiljetter, till de deltagande i 
undersökningen.    
 
Vi är medvetna att vår egen tolkning och förståelse av våra respondenters svar kan ha 
påverkat reliabiliteten i vår intervjuundersökning. För att motverka detta såg vi till att 
vara väl insatta i ämnet innan vi utförde våra intervjuer. I syfte att förbättra reliabiliteten i 
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vår undersökning spelade vi in alla våra intervjuer med hjälp av bandspelare och 
mikrofon. Tack vare dessa hjälpmedel kunde vi koncentrera oss på själva intervjun och 
riskerade inte att missa något av det våra respondenter sade.  
 
Ett annat reliabilitetsproblem är att respondenternas bygger på de erfarenheter och 
kunskaper som de hade under tiden vår enkätundersökning genomfördes. Det aktuella 
forskningsobjektet är under ständig utveckling. Attityder och värderingar angående 
forskningsobjektet förändras i relativt snabb takt. Med tanke på dessa förutsättningar är 
det rimligt att en framtida undersökning kan ge ett annat utslag.  
 
Könsfördelningen i vårt urval kan vara ett annat reliabilitetsproblem. Könsfördelningen 
är snedfördelad med tanke på att kvinnor bara står för 10 % i enkätundersökningen och 
14 % i intervjuundersökningen. Hur detta har påverkat resultatet är dock väldigt svårt att 
avgöra. 
 
Skalan från -3 till +3 som vi använde i vår enkätundersökning kan ha påverkat 
reliabiliteten. Om vi istället hade använt oss av en mer traditionell skala från 0 till 5 hade 
det minskat risken för missförstånd. Dock anser vi att den hade begränsat vårt resultat 
genom att man då bara kan säga hur mycket en viss faktor påverkar konsumenten, alltså 
inte med säkerhet om påverkan är negativ eller positiv. De flesta av våra faktorer var det 
självklart vilken påverkan de skulle ha, men dock inte alla. En skala från -3 till +3 gör det 
möjligt för konsumenten själv att avgöra om det har en negativ eller positiv påverkan. 
Till exempel när det gäller faktorn liten organisation så kunde man med den traditionella 
skalan ha fått ett värde runt 2. Av det får man ut att liten organisation har en viss 
påverkan, men man kan dock inte säga om det påverkar konsumenten positivt eller 
negativt. En skala från -3 till +3 löser detta problem. 
 

6.3 Egna reflektioner 
Det finns naturligtvis ett antal olika hinder som hämmar utbredningen av elektronisk 
handel bland konsumenterna. Vi anser efter att ha genomfört denna uppsats, i likhet med 
de ledande författarna inom elektronisk handel, att tillit är det mest avgörande hindret. 
Tilliten till elektronisk handel består dock av ett antal olika dimensioner vilket tydligt 
framgår av Turbans modell för tillit till elektronisk handel som finns med som figur 3.1 i 
vårt teoriavsnitt. Förutom konsumentens egna egenskaper och erfarenheter så påverkar 
tilliten till Internet som handelskanal, tilliten till specifika handlare och regelverk som är 
aktuella för den specifika marknaden. Tillit till elektronisk handel är med andra ord ett 
väldigt komplext område. 
 
E-handel är ett område under ständig och snabb utveckling. Konsumenternas attityder 
och värderingar angående tilliten till e-handel förändras även de i relativt snabb takt. 
Detta gör att de ansvariga för e-handelsplatserna måste utveckla sina e-handelsplatser för 
att kunna tillgodose konsumenternas behov av tillit och därigenom öka sin omsättning. 
 
Vi ser inga rimliga anledningar till att e-handelsplatserna inte ska lägga ner de resurser 
som krävs för att tillgodose konsumenternas tillit. De resurser, i form av tid och pengar, 
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som det skulle kräva bör mer än väl täckas av den intäktsökning som de får tillbaka 
genom ökad försäljning. 
 
Vårt syfte med uppsatsen var att vi ville bidra till att underlätta för företag att utveckla 
tillitsfulla e-handelsplatser genom att belysa tilliten till elektronisk handel och dess 
påverkan på konsumenter. Vi anser att vi uppfyllt vårt syfte. 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att göra om undersökningen med fler respondenter och fler 
faktorer. Det skulle även kunna vara intressant att genomföra undersökningen ur omvänt 
perspektiv, alltså ur säljarnas perspektiv. Vi tycker att det skulle kunna vara intressant att 
göra undersökningen ur ett B2B-perspektiv för att se hur tilliten påverkas mellan olika 
företag.  
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BILAGA 1 ENKÄT  
      
Tillit till e-handelsplatser 
 
1. Ålder: ____ 
 
2. Kön: 
O Kvinna 
O Man 
 
3. Tillgång till Internet: (flera svarsalternativ möjliga) 
 Hem ٱ
 Skola ٱ
 Jobb ٱ
 Inte alls ٱ
 
4. Typ av Internetuppkoppling i hemmet: 
O Bredband 
O Modem 
O Vet ej 
O Ingen 
 
5. Hur ofta använder du Internet: 
O Mindre än 4 timmar i veckan 
O 4 – 10 timmar i veckan 
O 11 – 17 timmar i veckan 
O Fler än 17 timmar i veckan 
 
6. Hur ofta handlar du över Internet: 
O Mindre än 3 gånger per år 
O 3 – 6 gånger per år 
O 7 – 12 gånger per år 
O Fler än 12 gånger per år 
 
7. Vad har du i så fall handlat: (flera svarsalternativ möjliga) 
 Hemelektronik ٱ
 Datorer och datortillbehör ٱ
 Film och musik ٱ
 Resor ٱ
 Biljetter till nöjesevenemang ٱ
 Böcker ٱ
 Kläder ٱ
 Fordonstillbehör ٱ
 _____________ :Annat ٱ
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8. Vilket betalningsalternativ använder du huvudsakligen vid Internetköp? 
O Kortbetalning 
O Direktbetalning via bank 
O Postförskott 
O Annat: _____________ 
 
9. Hur påverkar nedanstående påståenden din tillit till en e-handelsplats? 

  
E-handelsplatsen ger intryck av att vara en stor organisation   
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen har ett gott rykte 
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen ger intryck av att skydda mina personuppgifter 
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen ger intryck av att ha god säkerhet  
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen har fotografier på sina anställda  

O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen har support via telefon   
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen har inte fotografier på sina anställda  
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen ger inte intryck av att skydda mina personuppgifter 
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen är snabb     
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
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E-handelsplatsen har certifikat för säker e-handel   
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen ger inte intryck av att ha god säkerhet  
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen erbjuder kortbetalning  
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen har ett dåligt rykte 
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen har inte support via telefon   
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen är väluppbyggd och lättanvänd 
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen erbjuder inte kortbetalning   
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen är långsam     
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen har inte certifikat för säker e-handel   
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen ger intryck av att vara en liten organisation   
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
E-handelsplatsen är inte väluppbyggd och lättanvänd   
  O O O O O O O  
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
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BILAGA 2 INTERVJUFRÅGOR 
 
1. Hur påverkar ryktet din tillit till en e-handelsplats? 
 
2. Hur påverkar säkerheten din tillit till en e-handelsplats?    
 
3. Hur påverkar skyddandet av dina personuppgifter din tillit till en e-handelsplats? 
 
4. Hur påverkar uppbyggnaden och användbarheten din tillit till en e-handelsplats? 
   
5. Hur påverkar organisationens storlek din tillit till en e-handelsplats?  
  
6. Hur påverkar certifikat för säker e-handel din tillit till en e-handelsplats?  
  
7. Hur påverkar hastigheten din tillit till en e-handelsplats?     
 
8. Hur påverkar eventuell support via telefon din tillit till en e-handelsplats?  
 
9. Hur påverkar eventuell kortbetalning din tillit till en e-handelsplats?   
 
10. Hur påverkar fotografier på de anställda din tillit till en e-handelsplats? 
 


