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Sammanfattning 
 

E-handeln i Sverige är en växande trend och nästa varje år slås nya rekord för den totala 

omsättningen. I takt med den ökande konsumtion kan man ställa sig frågan om hur säker 

konsumenterna känner sig, hur deras handelsvanor ser ut och hur deras kunskap om trygg e-

handel ser ut. År 2011 publicerades en rapport med namnet Svenskarna och internet som 

visade att handla på internet tillhörde en av de vanligaste aktiviteterna för internetanvändarna. 

Trots många rapporter och undersökningar kring handelsvanor på internet hos den vanliga 

internetanvändaren är det svårt att hitta undersökningar kring deras förtroende för säkerheten. 

Har deras säkerhetsförtroende någon koppling till deras handelsvanor, använder de det 

säkraste betalningssättet, har de kunskap kring begreppet trygg e-handel? Detta några frågor 

jag tänkt besvara med hjälp av min studie. 

Syftet med studien är att undersöka konsumenters handelsvanor, kunskap om trygg e-handel 

och säkerhetsförtroende inom e-handel. För att undersöka detta använder jag en enkät som ska 

besvaras av studenter från Uppsala och Stockholm tillhörande olika sorters utbildningar. 

Resultatet relaterar jag till bredare undersökningar gjorda i Norden. 

Sammanfattning av slutsatsen är att e-handel är en etablerad vana i konsumenternas vardag. 

Genom en generalisering till omfattande rapporter kring ämnet visade det sig att studenternas 

handelsvanor hade stark koppling till resten av Sveriges befolknings handelsvanor och 

slutsatser dragna utifrån detta resultat kring konsumenters säkerhetsförtroende visade att deras 

förtroende och känsla av trygghet är över medel när de handlar på internet. De anser att de har 

låg kunskap om vad begreppet och en certifiering av trygg e-handel innebär, men när de 

ställdes frågan om vad trygg e-handel innebar för dem visade sig det att de hade en bra 

uppfattning om vad de handlade om. 

 

Nyckelord  

E-handel, förtroende, säkerhet, trygghet, B2C, handelsvanor 
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Abstract 
 

E-commerce in Sweden is a growing trend and new record sales are reached almost every 

year. With the increase in consumption, you could ask yourself questions regarding how safe 

the consumers feel, how their shopping habits look like and how well their knowledge about 

secure e-commerce is established. Even though there are plenty of reports and surveys 

involving shopping habits on the internet for the average internet-user, it is very difficult 

finding research regarding their sense of trust for the safety and security within the field of e-

commerce. Has their trust for security any connections to their shopping habits, do they use 

the safest payment methods and do they have knowledge regarding the phenomena safe e-

commerce? These are some of the questions I seek to answer with this study. 

The purpose of this study is to research the consumers shopping habits, knowledge of safe e-

commerce and their trust for security within e-commerce. To be able to research this, I will 

use a questionnaire which will be answered by students with different educational 

backgrounds located in Uppsala and Stockholm. I will relate the results to national survey 

data from Scandinavia. 

The conclusion of this study is that e-commerce is a well established habit in the consumers’ 

life. The students shopping habits had a strong connection to the rest of Sweden’s consumer 

population, and from the conclusions drawn from that result regarding the consumers trust in 

security revealed that their sense of trust and general feeling of safety was above average 

when it comes to shopping on the internet. They believe that their knowledge about the term 

and what it means to be certified by safe e-commerce is low. But when they were asked the 

question of what safe e-commerce means to them, the result showed that they had a fairly 

good comprehension of what it was really about. 

Keywords 

E-commerce, trust, security, safety, B2C, shopping habits 
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1. Inledning 

I det första kapitlet kommer jag att beskriva vad arbetet kommer handla om, hur jag går till 

väga med forskningen samt ge en bakgrundshistoria till ämnesvalet och hur viktigt det är att 

forska om e-handel. 

1.1 Problembeskrivning 

När jag, som konsument, vill köpa något över internet, som till exempel ett klädesplagg, en ny 

dator, ett tv-spel eller en film, brukar jag kolla efter en liten rund stämpel på hemsidan som 

det står ”Trygg e-handel” på. Detta på grund av att jag vill vara säker på att det jag väljer att 

köpa, mer eller mindre, hanteras på ett säkert sätt. 

Enligt egen erfarenhet sätter jag högt förtroende för en liten stämpel där det står ”Trygg e-

handel” utan att ge det någon eftertanke kring säkerheten. Den här uppsatsen kommer att 

undersöka konsumenters, i form av en enkät, litteratur och omfattande rapporter, förtroende 

för säkerheten och kunskap om/kring e-handel. Uppsatsen kommer även att undersöka 

studenternas handelsvanor inom e-handel.  

Jag söker svar på hur konsumenters handelsvanor, kunskap om trygg e-handel och förtroende 

för säkerheten ut inom e-handel. 

Jag anser att e-handel är ett område som vi behöver mer kunskap om, bland annat med tanke 

på att e-handel är en växande trend och omsätter cirka 25 miljarder kronor per år i Sverige 

(iis.se december-11). En annan trend som utvecklas, och som är en stor del av uppsatsen, är 

antalet e-butiker som blir certifierade av något som kallas ”Trygg e-handel” (tryggehandel.se 

december-11). I och med att e-handel utvecklas bör även de som gör den möjlig, 

konsumenterna, ställas frågan om hur de ser på e-handel, dess säkerhet och hur deras 

handelsvanor ser ut. 

Jag anser att diskussionen kring säker e-handel handlar för mycket om den tekniska 

säkerheten, vilket självklart är mycket viktig, och för lite om konsumentens trygghet som 

bland annat omfattar; att få hjälp, inte bli lurad och ha rätt till att ångra sitt köp. Med andra 

ord, den sociala och juridiska säkerheten. 

I och med lanseringen av rapporten om svenskarna och internet av Findahl som kom ut nu, år 

2011, anser jag att det är högst aktuellt att i samband med den undersöka vidare och fördjupa 
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sig i fenomenet e-handel och koppla det området till konsumenternas handelsvanor, 

förtroende för säkerhet och kunskap om trygg e-handel (Findahl 2011). 

De som har nytta av kunskapen som genereras av den här studien är först och främst 

konsumenter. Jag vill skissa en översiktlig bild av konsumenters, i form av studenter, 

handelsmönster, säkerhetsförtroende och relation till trygg e-handel. Därefter belysa de brister 

som eventuellt uppstår i deras förtroende och kunskap om trygg e-handel och säkerhet, för att 

öka förståelsen kring dessa viktiga beståndsdelar. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka vad trygg e-handel innebär samt handelsvanorna och 

synen på säkerheten hos konsumenter, för att skapa en bild av hur e-handeln är etablerad i en 

konsuments vardag och hur trygg en konsument i Sverige känner sig när den handlar på 

internet. Uppsatsen strävar även efter att ge konsumenter kunskap om vad det innebär att en e-

butik är certifierad av trygg e-handel och om det gör att butiken är säker att handla ifrån.  

Huvudfrågeställningen som jag söker svar på är; 

Hur ser konsumenters handelsvanor, kunskap om trygg e-handel och säkerhetsförtroende ut 

inom e-handel? 

Sekundära frågor som jag anser behöver besvaras för att uppnå syftet med uppsatsen och få 

svar på huvudfrågeställningen är:  

Vad innebär trygg e-handel samt vilka krav ställs e-butik inför för att bli certifierad av trygg 

e-handel? 

Om det finns någon tydlig skillnad, vad är då skillnaden på säkerhet och trygghet inom e-

handel? 

Svaren på dessa sekundära frågor kommer göras genom teori-delen för att ge belägg för mig 

att säga om de har god kunskap eller ej om begreppet trygg e-handel, deras handelsvanor och 

förtroende för säkerheten. 
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1.3 Avgränsningar 

Studien kommer vara fokuserad på säkerhet och trygghet, dels i form av vad begreppen 

innebär för konsumenter och dels hur stort förtroende och hur viktigt olika säkerhetsaspekter 

inom e-handel som ångerrätt, kundsupport, betalningssätt och pengatransaktioner är för 

konsumenterna. Värt att tillägga är att jag inte kommer gå in djupt på tekniska detaljer när det 

kommer till betalningssätten utan enbart beskriva hur de fungerar, hur säkra de är i sin helhet, 

och vilket förtroende som konsumenterna sätter för de olika metoder som finns. 

De betalningssätt jag fokuserar på är postförskott, faktura, kontokort och direktbetalning via 

bank. 

Det finns självklara krav på vad som behövs för att handla på internet. Det krävs att man har 

internetuppkoppling, någon form av enhet att använda för att handla, som till exempel en 

dator eller mobiltelefon. När jag diskuterar konsumenter i uppsatsen kommer jag anta att de 

uppfyller, i någon form, dessa krav. 

En avgränsningen inom e-handel är att jag undersöker företag-till-konsument relationen. Det 

vill säga, företagen säljer varor/tjänster till konsumenter, eller, konsumenter köper 

varor/tjänster av företagen. Jag kommer inte undersöka konsumen-till-konsument relationen 

som till exempel e-handel i form av auktionssajter som tradera.se eller blocket.se. Inte heller 

företag-till-företag eller företag-till-stat relationen. 

Jag begränsar min studie genom att enbart dela ut min enkät till studenter. De studenter som 

svarade på min enkät är lokaliserade i Uppsala och Stockholm, och studerar på Uppsala 

Universitet och KTH. Jag skickar ut enkäten i elektronisk form till studentgrupper på 

Facebook. Dessa grupper består av olika utbildningsprogram, som till exempel läkare och 

systemvetare. Ingen skillnad kommer göras emellan utbildningarna, utan alla kommer 

uppfattas som studenter utan att ta hänsyn till deras utbildningsbakgrund. 

När jag diskuterar social säkerhet i studien menar jag trygghet i form av till exempel 

kundsupport och att konsumenten lätt kan få hjälp av e-butiken den handlar ifrån. När jag 

diskuterar juridisk säkerhet menar jag rättigheter som ångerrätt, garantier, reklamationer av 

trasiga varor och så vidare. 
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2. Teoretiska ramverket  

Det här kapitlet behandlar handelsvanor och säkerhet inom e-handel, beskrivningar av 

relevanta begrepp, vad dessa innebär i min studie, i allmänhet och beskrivning av 

svenskarnas internetvanor utifrån rapporten utförd av internetstatistik.se. Jag lägger denna 

grund för analysen och generaliseringen som kommer ske i den empiriska delen av uppsatsen. 

Eftersom min studie handlar om handelsvanor inom e-handel måste jag beskriva vad det är 

och vad som styr det. 

2.1 Handelsvanor inom e-handel 

Innan jag går in på handelsvanor inom e-handel vill jag nämna en viktig aspekt jag måste ta 

hänsyn till när det kommer till handelsvanor inom e-handel. Detta är perioden min studie 

utförs i. Jag skickade ut min enkät under december månad, vilket kan påverka min 

undersökning om handelsvanor. Eftersom julhandeln pågår ökar konsumtionen avsevärt. 

Under 2011 uppskattar föreningen Svensk Distanshandel att e-handeln kommer omsätta cirka 

5 miljarder kronor. Detta kan resultera i att studenterna som svarar på min enkät bland annat 

(E-barometern december-11):  

 Besöker hemsidor, som primärt är till för att handla ifrån, mer frekvent än vanligtvis. 

 Antalet personer som handlat på internet ökat. 

 Handlar oftare på internet än i vanliga fall. 

Detta är något jag måste ta hänsyn till och diskutera i min slutsats. 

E-handel står för elektronisk handel. Det har ingen direkt definition, men i konsumentfall kan 

man säga att det innebär att ett företag/konsument säljer, köper eller byter en produkt, tjänst 

eller information över internet eller nätbutik (iis.se december-11). Trenden för e-handel ökar 

och omsätter mer och mer pengar för varje år och är ett bra sätt för företag att nå ut till fler 

konsumenter (iis.se december-11). Man kan även dela upp e-handel i två kategorier. Då talar 

man om ren e-handel, där produkten, beställningen och leveransens är helt digital (e-böcker, 

digital musik), och partiell e-handel, som innebär att någon del inte är digital (Korper och 

Ellis 2001). 

Fenomenet business-to-consumer, eller, företag-till-konsument innefattar ett stort spektrum av 

definitioner och begrepp, vilket jag inte kommer att täcka i den här studien, utan bara ge en 

kort förklaring inom vilka gränser jag förhåller mig. Det finns även andra relationer, som 
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business-to-business (B2B), business-to-government (B2G) och så vidare (Turban 2002). Mitt 

fokus i den här studien handlar om relationen företag-till-konsument.  

B2C innebär i korthet, modellen som representerar företag som säljer till konsumenter, eller 

om man vänder på det, konsumenter som handlar från företag (Turban 2002). Enkäten jag 

delade ut ställde frågor till konsumenter om deras handelsvanor inom e-handel, vilket gör att 

det är B2C relationen som undersöks. 

I studien vill jag undersöka studenternas handelsvanor. Detta begrepp kan omfatta en hel del, 

därför vill jag tydliggöra vilka handelsvanor jag undersökte i den här studien. De 

handelsvanor som undersöktes var bland annat: 

 Vilken betalningsmetod som studenterna använde sig mest av, däribland: 

o Postförskott 

o Direktbetalning (bank) 

o Kreditkort 

o Faktura 

 Hur ofta de handlade och hur ofta de besökte hemsidor som primärt var till för att 

handla ifrån. 

 Vilken av tjänster och varor som konsumerades mest av studenterna. 

 Om de handlat från utlandet. 

 Om de stött på problem när de handlat på internet. 

 Hur deras relation till begreppet trygg e-handel såg ut. 

Jag anser att handelsvanorna är en fundamental del att undersöka för att därefter kunna ställa 

frågor om förtroende för säkerhet och om kunskap kring trygg e-handel. 

Det finns många faktorer som påverkar en konsuments handelsvanor inom e-handel (Turban 

2002). De som påverkar konsumentens slutgiltiga beslutsfattning om de ska handla består av 

blanda annat (Turban 2002): 

 Individuella karaktäriseringar (Ålder, kön, kunskap, värderingar) 

 Miljömässiga karaktäriseringar (Sociala, familj, samhälle) 

 Stimuli (pris, produkt, ekonomisk, teknologisk) 

 Företags affärssystem (webbdesign, betalningsmöjligheter, kundsupport) 
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Vissa av faktorerna som nämns i boken Electronic Commerce 2002 av Efraim Turban är med 

i min enkät som exempelvis ålder och kön. Något som också måste understrykas är att det är 

studenter som undersöks, vilket innebär att de tillhör en specifik grupp. Detta påverkar också 

utfallet av deras beslut att handla eller inte (Turban 2002).  Men genom att jämföra 

studenternas handelsvanor med andra rapporter och undersökningar som behandlar svenska 

befolkningen kan man se om det är möjligt att generalisera studentbefolkningen till resten av 

Sverige. 

Jag ska nu beskriva internetvanorna i svenska hushåll, eftersom e-handel är en del av de vanor 

som förhåller sig till internet, och annan information som är relevant till min studie. Enligt 

.SEs undersökning som utfördes 2011 och går under namnet ”Svenskarna och Internet 2011”, 

kring svenskar och deras internetvanor så finns nu i genomsnitt mer datorer än människor i 

hushållen. Närmare bestämt 2,8 datorer på 2,5 personer, där 88 % av befolkningen över 12 år 

har tillgång till internet samt 85 % av befolkningen har tillgång till bredband i hemmet 

(Findahl december-11).  

I rapporten redovisas svenskarnas vanligaste aktiviteter på internet, där e-handel ingår. Varje 

internetanvändare har givits frågan att ge ett värde mellan 0 och 5, där 0 står för aldrig och 5 

för flera gånger dagligen. Tillsammans står de för hur ofta de utför aktiviteten. Värdena 

summerades sedan för den frågan som berördes. När det kommer till hur ofta man köpt och 

betalat för varor och tjänster via internet hamnar medelvärdet på 6,1. För mer information om 

hur det räknades ihop och hur många som ställde upp se rapporten om svenskarna och internet 

www.iis.se. (Findahl december-11) 

Bland de vanligaste aktiviteterna förekommer ”köpa/betala varor”, som 78 % av alla 

internetanvändare utför samt aktiviteten ”köpa/boka resor”, vilket placeras under kategorin 

tjänster, som 76 % utför. Dock är denna statistik vitt spridd och utförs sällan. (Findahl 

december-11) 

Om man kopplar den statistiken till Post – och telestyrelsens (PTS) rapport om fem 

förutsättningar för stimulansmöjligheter för utvecklingen av e-handel, kan man se att 

konsumenters handelsvanor borde öka. De fem förutsättningarna är: 

 Bredband 

 Säkerhetsinfrastruktur 

 Betaltjänster 

http://www.iis.se/
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 Fysiska leveranser 

 Tillit och säkerhetsmedvetenhet 

Min studie undersöker tre av dessa fem förutsättningar, nämligen; bredband, som möjliggör 

handel på internet, betaltjänster, som handlade om de vanligaste betalningssätten och tillit och 

säkerhetsmedvetande, som handlade om säkerheten inom e-handel.  

År 2002 utförde Post – och telestyrelsen (PTS) en enkätundersökning som bland annat 

undersökte handelsvanorna kring e-handel. Enkäten riktade sig till allmänheten. Deras resultat 

visade att det inte var stor skillnad mellan kön och e-handel och att från ålder 16 upp till 54 

råder inga märkvärdiga skillnader på handelsvanorna. (pts.se december-11) 

Andra rapporter som behandlade samma ämne, handelsvanor, som PTS och Findahls 

rapporter gjorde, och som jag kommer ta med i generaliseringen i slutet var: 

 E-barometern Q3 2011 - Av Svensk Distanshandel 

 E-handeln i Norden – Av PostNord 

 Så handlar vi på nätet 2011 - Av Svensk Handel 

Alla dessa rapporter visar ungefär samma resultat, utan större skillnader, som de två jag 

beskrivit i den här delen. Jag väljer att beskriva de mer i detalj i senare avsnitt när jag jämför 

mitt resultat med deras.  

 

2.2 Säkerhet och trygghet inom e-handel 

Inledningsvis vill jag berätta att det finns ett liknande examensarbete kring förtroende för 

säkerheten. Det arbetet handlar om betalningssätten inom e-handel av Kristoffer Eriksson 

(uu.diva-portal.org december-11). Skillnaden mellan Erikssons (2010) examensarbete, 

Betalningssätt via webben, och min studie är stor i mitt anseende.  

Jag undersöker säkerhetsförtroende i ett stort perspektiv, inte enbart kunskapen och 

förtroendet kring betalningssätten, och inte heller på samma tekniska nivå. Medan han går in 

på detaljer kring en väldigt viktig beståndsdel inom e-handeln, betalningssätten, undersöker 

jag, bortsett från säkerhetsaspekter, även handlingsvanor hos konsumenter för att anknyta min 

studie till rapporter kring handelsvanor inom e-handel hos hela svenska befolkningen, som 

rapporten Svenskarna och Internet av Olle Findahl (2011).  
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Hans studie innehar stor kvalité och kan fungera som en inspiration till mig och den ger 

upphov till fortsatt forskning, som jag undersöker med mitt examensarbete. 

Jag diskuterar förtroende i studien och den har en betydelsefull roll i resultatet. Detta är ett 

komplicerat begrepp som kan tolkas på olika sätt. I studien handlar förtroendet om hur trygg 

man känner sig för säkerheten och om man litar på att allt går rätt till när man handlar på 

internet. Med detta mear jag; känner konsumenterna liten, neutral eller stort förtroende för 

säkerheten inom e-handel. 

I min studie talar jag om säkerheten inom e-handel. Dels är min huvudfrågeställning 

fokuserad kring konsumenternas förtroende för säkerheten och dels ställer jag frågor kring 

säkerheten i min enkät. För att definiera vad jag menar med säkerheten inom e-handel 

tillhandahåller jag ett kapitel om det här.  

När jag diskuterar säkerheten menar jag om siten man handlar ifrån följer bland annat de 

punkter som krävs av trygg e-handel (utan att gå för djupt i de tekniska aspekter), men även 

den lite abstrakta delen av säkerheten. Det vill säga; om jag känner mig trygg i att jag får den 

vara jag beställt utan problem, att jag lätt kan få hjälp av någon form av support om det 

uppstår något fel, att det inte tillkommer någon extra kostnad som kan vara dold på något sätt, 

etcetera.  

Med att trenden för e-handel ökar har bankföretag förhöjt säkerheten kring elektronisk 

överföring av pengar, för att försäkra privatpersoner att deras transaktioner går till på ett 

säkert sätt (handelsbanken.se december-11). Denna lösning innefattar bland annat bankdosan 

(handelsbanken.se december-11). Denna menar Mikael Olander, vd. för MTG Retailing, som 

äger e-butiken Cdon, har en negativ påverkan på e-handeln och: 

”...lösningen [bank-dosa] är för komplicerad för kunden.”- Citat från intervju utförd av IDG 

(2010) 

(idg.se december-11) 

Frågan är vad man ska prioritera. Säkerhet och trygghet eller ökad konsumtion på säkerhetens 

bekostnad? Därför ställer jag frågan i enkäten om deltagarna skulle kunna tänka sig 

kompromissa säkerhet för mer smidighet och varför de väljer en viss betalningsmetod istället 

för en annan, för att eventuell se om det är för att det på grund av smidigheten eller 

säkerheten. 
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Vad innebär trygg e-handel? Trygg e-handel handlar om säkerhet, men inte enbart teknisk 

säkerhet utan även, social och juridisk säkerhet, i form av kundbemötande/support och 

rättigheter som ångerrätt och produktgaranti (tryggehandel.se december-11). 

Det finns vissa krav företag behöver uppnå, vilket kan ge en bättre bild av tryggheten i 

praktiken, för att bli certifierade av myndigheter som erbjuder godkännande kring trygg e-

handel. Bland dessa förekommer till exempel (ehandelscertifieringen.se december-11): 

...att företaget; 

 Skall vara registrerat i Sverige. 

 Ej får ha ansökt om eller vara försatt i konkurs. 

 Ej får vara listad på Svensk Handels varningslista. 

...att siten;  

 Ska nyttja TLS/SSL kryptering där känsliga betalningsuppgifter skickas eller visas. 

 Ska presentera kunden med en personuppgifts - och anti-SPAM-policy antagen av 

företaget. 

 Ska enligt lagen om elektronisk kommunikation ange användningsområde och syfte 

med cookies, om dessa nyttjas. 

Utöver dessa kan certifiering bli återkallad om certifierare eller Rådet för certifiering anser att 

företaget/siten till exempel inte ”fullföljer kundlöften”, ”åtgärdar allvarliga kundklagomål” 

eller ”svara på kommunikation inom rimlig tid” (ehandelscertifiering.se december-11). Med 

begrepp som exempelvis ”kundlöften”, som är väldigt abstrakt och sträcker sig över många 

delar i affärsverksamhetens mål, går det utanför säkerhet i sin tekniska aspekt och går in mer 

på begreppet ”trygghet”. Därav kallas det trygg e-handel och inte säker e-handel. 

I skrivande stund, den 12 december 2011, är 466 e-butiker certifierade av trygg e-handel 

(tryggehandel.se december-11). Hemsidan tryggehandel.se ägs av Svensk Distanshandel, som 

är en branschförening för distans – och e-handel i Sverige (distanshandel.se december-11).  

Det finns olika sätt att betala på internet, varvid alla poserar olika risker när det gäller 

säkerheten.  

Företag brukar sällan utveckla egen mjukvara när det gäller betalning, utan de outsourcar 

dessa betalningstjänster från PSPs (payment service providers) eller banker (Reuvid 2005). 
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Outsourcing betyder enligt Svenska Akademins ordbok, utläggning av ens verksamhet på 

entreprenad. Det vill säga, man låter tredjepartsutvecklare stå utvecklingen/programvaran för 

en utvald del i företaget, som till exempel betalningstjänster. 

Det finns olika scenarier där man kan ställas frågan om man vill kompromissa säkerheten för 

att smidigare betala för sina produkter. Till exempel kan det vara omständligt, beroende på 

vem man frågar, att välja faktura som betalningsmetod eftersom man måste vänta på att 

fakturan ska skickas av företaget man handlar hos, skriva in OCR-nummer etcetera. Istället 

för att betala med kontokortet eller direktbetalning så betalningen sker direkt och därav 

undvika omständliga processer. Det finns olika metoder att välja när man ska betala på 

internet, bland de jag valde att ha med i enkäten återfinns dessa: 

 Faktura 

 Direktbetalning (bank) 

 Kontokort 

 Postförskott 

 

Faktura är ett av de vanligaste betalningssätten. Det fungerar på så sätt att kunden erhåller en 

faktura antingen i samband med varan kunden beställt eller i ett separat brev. Fakturan betalas 

sedan genom banken som en vanlig räkning. 

Säkerheten kring betalningssättet fakturering ligger inte på det elektroniska planet, om man 

inte talar om e-faktura. Oavsett vilken är säkerhetsprincipen densamma. Du kan vänta med att 

betala fakturan till du fått varan och sett till att allt som det ska (pts.se december-11). Oftast 

skickas fakturan tillsammans med den vara man köpt. Skulle det vara så att fakturan inte når 

fram, medan varan gör det, kan fakturan skickas ut av företaget elektroniskt i form av en e-

faktura. Eftersom fakturan oftast levereras tillsammans med varan är det svårt att se 

betalningssättet som omständligt, eftersom konsumenten ändå inte kan utnyttja eller ta del av 

varan förrän fakturan anländer. När det kommer till en fråga om säkerhet är fakturering både 

billigt och säkert, just på grund av att du betalar varan först när du har den i handen (pts.se 

december-11). 

Direktbetalning via internetbank fungerar på så sätt att kunden väljer den produkt den vill 

köpa och väljer därefter betalningssättet ”direktbetalning” på hemsidan de handlar från. 

Kunden länkas därefter till den bank den tillhör, loggar som vanligt och utför betalningen 
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direkt. Därefter länkas kunde tillbaka till hemsidan i fråga som den handlar från. 

(handelsbanken.se december-11) 

Både enligt Konsumentverket och diverse banker ska direktbetalning var ett av de säkraste 

sätten att betala, eftersom konsumenten inte ger någon information som till exempel 

kortnummer eller annan känslig information (handelsbanken.se december-11). Genom 

betalning via internetbanken är all information som används vid kommunikation mellan 

banken och e-butiken krypterad (konsumentverket.se december-11). 

Genom kontokort som till exempel Visa eller Mastercard dras pengar direkt ifrån kundens 

kontot eller så betalar kortutgivaren så får kunden betala i efterskott. 

När man talar om säkerheten kring kontokort fokuseras det ofta på krypteringstekniker. En av 

de vanligaste krypteringsteknikerna kring konto – och kreditkort kallas Secure Sockets Layer 

(SSL). Denna krypteringsteknik används inte enbart till kontokort utan till det mesta som 

behövs krypteras, som till exempel datatrafiken i webbläsare. När man handlar på hemsidor 

och man vill veta att det är en säker anslutning som är krypterad med SSL kan man kolla 

webbadressen börjar med ”https” istället för standardadressen ”http”. Skillnaden är att när ett 

”s” tillkommer i adressens ”http”, är anslutningen krypterad och ska vara säker. Det 

förekommer även en symbol i form av en nyckel i botten på webbläsaren för att visa 

krypteringen som då är i drift. (Reuvid 2005) 

Krypteringen är minimum-krav som ställs mot banker och PSPs samt att Trygg e-

handelscertifieringsmyndigheter ställer kravet att sidan i fråga ska använda sig av denna 

teknik för att bli certifierad. 

Enligt Jonathan Reuvid (2005) är det bevisat att kryptering är väldigt effektiv och säkerställer 

informationsutbytet mer än väl. Det förekommer, på sidan av krypteringen, fyra andra 

säkerhetsaspekter (Reuvid 2005): 

 Osynlighet för kortdatan (Card data invisibility) – Detta innebär att banken eller 

andra tjänster har hand om betalningen utan att du ger ut kontokortsinformation till e-

butiken du handlar ifrån. 

 Automatiserad upptäckt av bedrägeri (Automated fraud detection) – Tjänster 

som upptäcker typiskt beteende hos bedrägeri och motverkar det om det är fallet. 

 AVS och CVV – AVS står för adressverifikation och den fungerar på så sätt att 

tjänsten kollar om korthållarens namn stämmer genom att ställa den mot 
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faktureringsadressen. CVV står för kortverifikation och är en 3 – till 4-siffrig kod som 

står på baksidan på kortet i fråga som man använder för att verifiera att kortet är 

legitimt. 

 Autentisering (Authentication) – Korthållarens online-signatur. De större 

kortutgivarföretagen MasterCard och Visa erbjuder tjänster som utnyttjar lösenord för 

att skydda, eller autentisera, korthållarnas online-transaktioner. Dessa autentiseringar 

kallas MasterCard SecureCode och Verified by Visa. 

När det gäller teknisk säkerhet kring e-handel är det främst direktbetalning via bank och konto 

– och kreditkortssäkerhet man talar om. Det vill säga om man bortser från andra betalningssätt 

som inte ingår i min studie.  

Postförskott fungerar ungefär som fakturan genom att kunden betalar först efter det att varan 

har levererats. (pts.se december-11) 

Säkerheten för postförskott ligger i samma fack som fakturan. Genom att betala för varan vid 

leverans säkerställer att du vet vad du betalar för och att varan inte försvinner eller liknande 

efter betalningen. Något som gäller postförskott och inte faktura är att postförskott ofta är 

dyrare än fakturor (svenskhandel.se december-11). 

Internet är ett väldigt passande medium för handel av såväl tjänster som varor. Som med 

mycket annat förekommer det oundvikligen risker, men om man som konsument är noga med 

att ta till sig de råd som ges kring hur man säkert utför betalningar så ska det med dagens 

säkerhetslösningar och tekniker skydda en mer än väl (Reuvid 2005). Utvecklingen för att 

minimera säkerhetsriskerna inom e-handel strävar hela tiden framåt och enligt Jonathan 

Reuvid (2005) blir något ännu mer aktuellt, nämligen e-butikernas förmåga att förmedla 

trygghet.  
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3. Forskningsansats och metod 

I det här kapitlet förklarar jag vilka slags metoder jag kommer använda och hur jag går 

tillväga för att utföra min studie. Enkäten jag skickade ut finns tillgänglig i sin helhet i bilaga 

1. 

3.1 Metodval 

Jag kommer i den här studien att utgå ifrån dokumentstudier, en utredning som samlar in och 

rapporterar data i form av en storskalig enkät som handlar om konsumenters handlingsvanor, 

kunskap om trygg e-handel och förtroende för säkerheten inom e-handel i Sverige och EU. 

Primärdatan kommer från enkäten och på så sätt kan forskningsansatsen karaktäriseras som en 

kombination av fallstudie och enkät (survey) undersökning (Oates 2006). 

Ett kortfattat exempel, som kan beskriva min studie, är undersökningar kring röstningen inför 

partival hos, till exempel, 1000 personer i ett land. Där samlar man in svaren för att därefter 

dra slutsatser och generalisera till hur hela befolkning kommer att rösta. I mitt fall skulle jag 

undersöka handelsvanorna och säkerhetsförtroendet inom e-handel hos studenter på bland 

annat Uppsala Universitet, för att sedan generalisera till hela Sveriges konsumentpopulation 

beroende på handelsmönstret. (Oates 2006) 

Jag kommer undersöka skillnader och likheter hos handelsmönster mellan kön och ålder samt 

se kopplingar som att de som har stort förtroende för säkerheten möjligtvis handlar mer än de 

som har lägre förtroende. Jag kommer även kolla om studenter, som konsumenter, handlar 

lika mycket på internet som resten av befolkningen genom att ställa resultatet av min 

enkästudie emot resultatet från bland annat Svenskarna och Internet av Findahl (2011). 

Min fallstudie är till för att tillhandahålla en bred översiktlig bild av konsumenters e-

handelsvanor och komplicerade processer som säkerhetsförtroende och kunskap om trygg e-

handel samt relationerna som hör därtill, i sitt verkliga tillstånd. Detta karaktäriseras som en 

holistisk studie, där man undersöker komplicerade relationer och processer för att se hur de 

hänger ihop på ett internt plan, istället för att isolera individuella faktorer. (Oates 2006) 

Det finns sex stycken aktiviteter jag gick igenom under planeringen av min survey och 

fallstudie, den första är datakrav (Oates 2006). 
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Datakrav handlar om valet av data jag vill generera. I mitt fall var det direkt ämnesrelaterad 

data som var kopplat till min frågeställning (som handelsvanor, förtroende för säkerhet och 

kunskap om trygg e-handel) samt indirekt ämnesrelaterad data (som ålder och kön). 

Den andra är valet av datagenereringsmetod. Som jag redan beskrivit använde jag mig av en 

enkät som primär datagenereringsmetod. Min sekundära datagenereringsmetod var 

dokumenten jag studerade för att i slutändan kunna generalisera mitt resultat till en större 

population. (Oates 2006)  

Den tredje är samplingsramen, som handlar om på vilket sätt jag går tillväga för att nå ut till 

den population som ska undersökas. Jag använde mig främst av legitima studentgrupper på 

det sociala nätverket Facebook. (Oates 2006) 

Den fjärde aktiviteten är samplingstekniken. Den består av hur jag väljer den faktiska 

populationen jag vill undersöka utifrån min samplingsram. Det finns två sätt att utgå ifrån; 

probabilitet och icke-probabiltitet (Oates 2006).  

Den femte och sjätte aktiviteten behandlar deltagarnas svarsfrekvens och samplingsstorleken. 

Om jag skickar ut min enkät till 100 personer och får in 30 svar tolkas det som hög 

svarsfrekvens, det vill säga 30 %. Värt att nämna är att en svarsfrekvens på 10 % är inte 

ovanligt. (Oates 2006) 

 

3.2 Enkäten 

En av mina datainsamlingsmetoder är ett frågeformulär i form av en elektronisk enkät. Den är 

gjord i Googles verktyg för utvecklandet av frågeformulär, där man skriver in alla frågor man 

vill ha med, ofta tillsammans med svarsalternativ, för att sedan få en hyperlänk som man kan 

skicka ut till de tilltänkta deltagarna i undersökningen (Google.se december-11). 

Enkäten innehåller 23 frågor och behandlar ämnena säkerhet, e-handel, trygg e-handel, 

handelsvanor, och förtroende. Frågorna består, i klar majoritet, av stängda frågor; 20 stycken, 

samt 3 öppna frågor (Se bilaga 1). Jag ville med hjälp av dessa frågor skapa en översiktlig 

bild av studenternas handelsvanor, förtroende för säkerhetsaspekter och kunskap om 

begreppet trygg e-handel, inom ämnet e-handel. För att skapa innehållsvaliditet förberedde jag 

frågorna i enkäten med hänsyn till att den skulle generera data som var högst tillämpbar på 
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min studie (Oates 2006). Dessutom har jag tagit hänsyn till strategier som föreslår hur man 

konstruerar och använder internetbaserade enkäter för fallstudier (Oates 2006). 

Internetbaserade enkäter har sina fördelar och nackdelar som de flesta andra metoderna och 

jag försökte minska nackdelarna som gott som möjligt genom att i tidigt stadium förebygga 

dem. Bland dessa nackdelar förekommer det att internetenkäter bör vara korta på grund av att 

det tar längre tid att kryssa i rutor med musen i jämförelse med en penna (Robson 2002). Min 

enkät tog cirka 3 minuter att svara på. 

Det finns också en risk att det uppstår något problem med deras uppkoppling, webbläsare 

etcetera som leder till att de förlorar den information de skrivit in. Detta leder ofta till att de 

ger upp och inte orkar svara på frågorna igen. Vilket gör att det är fördelaktigt att förhålla sig 

till stängda frågor för att minska tiden att utföra enkäten. Tidsfaktorn är även viktig att hålla 

på grund av att internetanvändare ofta surfar från sida till sida utan att spendera sin tid på en 

och samma sida under en längre tid (Oates 2006). För att motverka nackdelarna utförde jag 

några pilotstudier för att säkerställa kvaliteten på enkäten (Robson 2002). 

Fördelar med en internetenkät är att man kan nå ut till många personer på ett smidigare och 

snabbare sätt, vilket var viktigt i mitt fall på grund av tidsbrist. Dock inkluderar 

datainsamlingen ofta för korta och möjligtvis speciella tidsperioder (Robson 2002). Utöver 

det gäller annars samma fördelar som för enkäter i allmänhet, som exempelvis att enkäter är 

ett bra sätt att generera mycket data på kort tid, vilket jag var i behov av. (Oates 2006) 

Det jag ville få fram ur enkäten var; i vilken utsträckning handlar studenter på internet? 

Vilken av dessa två alternativ, tjänster eller varor, är det vanligast att studenterna handlar? 

Vad har de för förtroende för säkerheten kring e-handel? Hur ofta besöker studenter hemsidor 

som primärt är till för att handla ifrån? Är det skillnad på vilken ålder studenterna är i och hur 

deras handelsvanor ser ut? Och så vidare. 

Det fanns fyra olika betalningsmetoder som jag fråga vilken som studenterna använde sig 

mest av: 

 Postförskott 

 Direktbetalning (bank) 

 Kreditkort 

 Faktura 
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Anledning till att jag valde just dessa fyra är för det första att de förekom som de mest 

använda betalningssätten inom e-handel enligt Post – och telestyrelsen (PTS) (PTSs hemsida 

december-11).  

För det andra gick jag in på fem sidor som var certifierade av trygg e-handel och kollade vilka 

de vanligaste betalningssätten som det bjöds på, vilket främst var dessa fyra. Jag ville även att 

dessa hemsidor skulle innehålla varor som kunde kopplas till de varorna som svenskar köper 

mest enligt rapporten Så handlar vi på nätet 2011 (2011) från svenskhandel.se. Det förekom 

även ett par andra betalningssätt, men för att avgränsa mig och på grund av tidsbrist väljer jag 

enbart dessa fyra. Hemsidorna jag besökte var dessa: 

 www.webhallen.com – Varufokus: Spel 

 www.discshop.se – Varufokus: Film 

 www.dustinhome.se – Varufokus: Elektronik 

 www.stayhard.se – Varufokus: Kläder 

 www.adlibris.se – Varufokus: Böcker 

För att använda enkät som datainsamlings - och analysmetod till min studie passar den. På 

grund av att jag vill undersöka studenters handlingsvanor kring e-handel och deras förtroende 

för säkerheten fungerar det bra att ställa i sin helhet, med undantag för några enstaka frågor, 

stängda frågor för att ”pricka-av” och skapa en bild av min frågeställning i deras vardag 

(Robson 2002). Samt att man har begränsad tid att planera studien, samla in och bearbeta data 

och skriva examensarbetet. Med hjälp av  liknande nationella och internationella 

undersökningar kan denna bild generaliseras och prognoser dras för att beskriva framtida 

konsumenters handlingsvanor. 

Utöver detta var min enkät självadministrerad, det vill säga, jag var inte närvarande när 

deltagarna svarade på enkäten. Det är det vanligaste sättet att utföra en enkätundersökning. 

(Oates 2006) 

Deltagarna i undersökning var studenter från Uppsala Universitet och ett fåtal från KTH, som 

valdes på grund av tillgängligheten. För att generera svar från studenterna skickade jag ut 

enkäten till legitima studentgrupper på hemsidan Facebook.com, skapade utifrån vardera 

institution. Dessa grupper bestod av främst tre olika inriktningar; läkare, ingenjörer och 

systemvetare. Grupperna bestod av olika antal medlemmar, bland annat cirka 350 i gruppen 

för systemvetare och cirka 150 för läkargruppen.  

http://www.webhallen.com/
http://www.discshop.se/
http://www.dustinhome.se/
http://www.stayhard.se/
http://www.adlibris.se/
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I enkäten delade jag upp konsumenterna i tre åldersgruppsintervaller, 18-24, 25-34, 35 eller 

äldre. Detta på grund av att jag skulle kunna generalisera och jämföra med en omfattande 

rapport utförd av Stiftelsen för Internetinfrastruktur, om svenskars internetvanor (Findahl 

2011).  

 

3.3 Dokumenstudien 

När jag talar om dokumentstudie menar jag att jag kommer koppla min undersökning till 

bland annat svaren jag erhåller från enkäten för att kunna dels generalisera och se 

sammanhang från andra undersökningar kring e-handel och säkerhet. Men även för att kunna 

beskriva nyckelord och begrepp som förtroende, handelsvanor, säkerhet, trygg e-handel och 

mer därtill för att förstärka validiteten i studiens innehåll (Oates 2006). 

Att basera på nationella utredningar är bra för mitt arbete på grund av att det finns mycket 

undersökningar kring e-handel i allmänhet och i svenska hushåll och det finns böcker som 

beskriver säkerheten kopplad till e-handeln. Det finns därav mycket information att använda 

med hänsyn till argumentation och generalisering. Att använda dokument fungerar utöver 

detta som en motivation för att kartlägga säkerhetsuppfattningen mellan konsumenterna på 

internet för att stärka validiteten hos min enkät och kunna skapa en bild av en större 

population än endast de som deltog. 

Det jag undersöker är ett brett ämne och det är svårt att konkretisera studenternas 

handelsvanor med hjälp av endast en enkät. Som jag nämnt tidigare kommer jag stärka 

validiteten av min studies resultat genom att generalisera och jämföra med andra 

forskningsresultat, i form av nationella och internationella rapporter och dokument. Detta 

skapar extern validitet. (Oates 2006) 

Handelsvanor, begrepp som trygg e-handel och förtroende för säkerhet ändras hela tiden 

(Findahl 2011). Det är sociala konstruktioner och i takt med att internet sprids, kriterierna för 

trygg e-handel förändras i och med att fler handlar eller att den tekniska säkerheten utvecklas 

kan jag inte säga att om någon annan utför den här studien om ett år kommer få samma 

resultat som jag (Oates 2006). Men om någon skulle utföra den här studien parallellt med min, 

skulle den nog få liknande resultat som jag. Genom en noga uttänkt enkät, där jag utfört en 

pilotstudie för att minimera fel, och generalisering till legitima och omfattande externa 

dokument och rapporter är det hög reliabilitet kring min studie (Oates 2006). 
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3.4  En surveyorienterad fallstudie 

I mitt arbete utförde jag en survey i kombination med en fallstudie. Tanken med min survey 

var att jag skulle erhålla samma slags data  ifrån en större population, i det här fallet 

konsumenter i form av studenter. Därefter skulle jag leta efter mönster i datan för att kunna 

generalisera till en ännu större population än deltagarna i min studie. 

Generaliseringsprocessen används genom att koppla mitt resultat av primärdatan från 

enkätstudien till sekundärdatan i min dokumentstudie som innehåller omfattande rapporter  

från olika undersökningsmyndigheter (Findahl 2011). Tillvägagångssättet i min 

dokumentstudie har karaktäristiska egenskaper från fallstudier enligt Yin (2003). 

Det är på så sätt som min generalisering kommer gå till (Oates 2006). 

En fallstudie används när man undersöker en speciell ”sak” eller fenomen, som en 

organisation, avdelning, informationssystem, beteende eller ett beslut. Min studie är inte en 

typisk fallstudie, eftersom en sådan oftast ger en fördjupad bild av ett fenomen, utan en 

blandning av fallstudie och survey (Oates 2006).  

Fallstudien är av förklarande karaktär, det innebär att jag ska undersöka varför vissa utfall 

förekommer, exempelvis varför konsumenter känner sig osäkra/säkra när de handlar, varför 

de handlar i den utsträckning de gör och varför de väljer ett visst betalningssätt istället för 

något annat. Eftersom det även är vanligt att kombinera datageneringsmetoden enkät till både 

surveys och fallstudier blev min studie en kombination av dessa. (Oates 2006) 

Tillsammans med surveyundersökning kommer jag att använda mig av den filosofiska 

paradigmen interpretivism, eftersom min studie söker identifiera, utforska och förklara hur 

olika faktorer hänger ihop och är självständiga genom att kolla på mönster och generalisera 

(Oates 2006).  

Probabiliteten omfattar vilken del av populationen som jag valde att undersöka, på ett rättvist 

sätt, representerade resten av populationen som jag ska generalisera till. Icke-probabiliteten 

handlar om att jag inte vet om den del av populationen jag väljer ut är en rättvis representant 

för resten av populationen. Jag använde mig av icke-probabilitetens tillvägagångssätt i min 

studie, eftersom att det i den ingår; sampling utifrån tillgänglighet. Som tillgänglighet antyder, 

innebär detta att jag valde utifrån vilken population som var lättast för att mig att få tag på och 

få svar från. Detta på grund av min tidsbrist. (Oates 2006) 
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Den kvantitativa datan jag kommer använda mig av i den empiriska delen av min studie 

genereras genom den elektroniska enkäten jag skickade ut. Datan jag samlade in är utav typen 

nominell data, även kallad kategorisk data (Oates 2006 ). 

Sättet datan analyseras på är hur frekvent ett svarsalternativ valdes. Detta görs på så sätt att, 

för att återanknyta till min studie, jag räknar hur många deltagare som valde faktura som deras 

vanligaste betalningsmetod eller hur många deltagare som någonsin har handlat på internet. 

Studien består främst av kvantitativ data, med tanke på enkätens och andra rapporters omfång. 

Det var en större mängd deltagare som svara på min enkät, vilket lägger grund för den 

kvantitativa analysen.  Kvantitativ data betyder data, eller bevis, baserat på siffror om 

handlingsbeteende (Oates 2006). 

Jag kommer skapa cirkeldiagram för att pedagogiskt redovisa hur fördelningen ser ut i svaren 

och genom att samla in procentuella resultat från enkätstudien kan jag lätt jämföra mina 

resultat med dokumentstudien eftersom dessa också använder procentuell statistik hos deras 

undersökningar. Nedan redovisas en färdig version på hur jag kommer redovisa resultatet 

genom procentuella skillnader kombinerat med cirkeldiagram: 

 

Jag ville även ha med element i form av kvalitativ data att analysera i min studie, vilket utgörs 

av de öppna frågorna i min enkät, där jag kan fördjupa mig samt analysera återkommande 

teman och ord som förekommer (Oates 2006). På grund av tidsbrist inkluderade jag endast tre 

öppna frågor i min enkät men jag tänkte noga, både utifrån tidigare undersökningar, hjälp av 

handledare och litteratur, ut vilka frågor jag skulle kunna få ut så mycket som möjligt av och 

som var mest relevant till min studie.  

Kvalitativ data-analys används till all icke-numerisk data, som till exempel ljud, ord och 

bilder. Jag kommer använda mig av kvantitativ analys när jag analyserar min kvalitativa data.  
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4. Presentation av empirin 

Min studie samlade in data i from av bland annat: 

 Hur många som handlat på internet av deltagarna. 

 Hur många som anser att det är säkert/osäkert att handla på internet. 

 Hur många som har kunskap om trygg e-handel. 

 I vilken utsträckning de olika betalningssätten används. 

 Vilken betalningsmetod som deltagarna litar minst på. 

Idén med den insamlade datan är att se sammanhang, mönster och dra slutsatsen om 

konsumenter i Sverige känner sig säkra när de handlar på internet, om de kan generaliseras till 

resten av Sveriges befolkning i förhållande till deras handelsvanor och om deras kunskap om 

trygg e-handel går att kopplat till hur de känner kring säkerhet och trygghet inom e-handel. 

Den kvalitativa datan i mitt fall är ord i svaren på de öppna frågorna. Syftet med detta var att 

om de svarar på frågan, som ingår i enkäten; ”Vad anser du att trygg e-handel innebär?”, 

kommer jag räkna på hur ofta vissa ord förekommer. Detsamma gäller för de andra två öppna 

frågorna; ”Varför anser du att det inte är lika säkert att handla från utlandet?” och ”Varför 

väljer du betalningsmetod X?”. Orden skiljer sig beroende på fråga. Några exempel är; 

”säkerhet”, ”pålitlighet”, ”tryggt” och/eller ”smidigt”, i alla dess böjbara former. Urvalet av 

orden gjordes utifrån att jag studerade datan och lät den tala för sig själv. Därefter ställde jag 

de ord som förekom i kontrast till min frågeställning och vad min studie handlar, 

handelsvanor och säkerhet i olika aspekter. (Oates 2006). 

Genom analysera datan på detta sätt använder jag ett induktivt tillvägagångssätt. Det vill säga, 

genom att studera svaren jag genererat låter jag datan tala för sig själv. Alla orden faller under 

det tema som målas upp av deltagarnas svar, nämligen handelsvanor och säkerhet – och 

trygghetsaspekter inom e-handel. Om man tar frågan om varför konsumenterna väljer ett 

specifikt betalningssätt, kan möjliga svar vara: 
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För det känns säkrast! Ord: säkrast (1) = 1 

Det får mig att känna mig trygg och säker. Ord: säker (1), trygg (1) = 2 

Det är betalningssättet jag har högst 

förtroende för. 

Ord: förtroende (1) = 1 

Jag känner störst tillit till det betalningssättet. Ord: tillit (1) = 1 

Tabell 1. Ord och antal förekomster i öppna svaren 

 

4.1 Analys av enkäten 

Jag skickade ut enkäten till cirka 300 elever på Uppsala Universitet och KTH. En klar 

majoritet av eleverna var lokaliserade på Uppsala Universitet, men på grund av låg 

svarsfrekvens skickade jag ut enkäten till bland annat fler studenter på Uppsala Universitet 

men även till ett 20-tal elever på KTH. 

Jag erhöll 65 svar från deltagarna. 65 svar från cirka 300 elever ger en svarsfrekvens på cirka 

21 % (65 / 300 = 0,2166...). Enkäten var uppdelad i 5 delar. Jag försökte göra en strukturerad 

enkät där jag tydligt skulle visa kring vilket område som frågorna jag ställde berörde. Jag ville 

även att de som inte handlat på internet respektive de som gjort det inte var tvungna att gå 

igenom frågor som inte berörde dem i onödan. Enkäten var strukturerad på följande vis: 

Grundläggande delen innehöll frågor som kön och ålder.  

Handelsvanor innehöll frågor kring handelsvanor anpassade till både de deltagare som aldrig 

handlat på internet och de som gjort det 

Säkerhet och trygghetsfrågor innehöll frågor kring säkerhet och trygghet för både deltagare 

som aldrig handlat på internet och de som gjort det. Efter säkerhet och trygghetsfrågorna 

kunde de som aldrig handlat på internet hoppa till fråga 23, som är den avslutande frågan, 

medan de som handlat på internet gick vidare till nästa del. 

Handelsvanor och säkerhet innehöll frågor kring handelsvanor, säkerhet och trygghet för de 

som handlat på internet. 

Avslutande delen innehöll en öppen fråga kring vad trygg e-handel innebär för samtliga som 

deltog i enkäten.  
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Enkäten var uppdelad på ett strukturerat sätt och jag anser att genom att erhålla data kring 

konsumenternas handelsvanor finns det, förutom generalisering till utomstående dokument, 

mer belägg för deras åsikter kring förtroende för säkerhet och kunskap om begreppet e-

handel.  

Analystekniken jag kommer använda mig av till de stänga frågorna är interperativ och jag 

kommer stödja min analys av uppenbart stora procentuella skillnader i svarsdatan. Jag 

kommer använda mig av liknande analys i den kvalitativa analysen, fast där kommer jag låta 

datan tala för sig själv och räkna upp specifika ord som verkar förekomma ofta för att 

analysera genomgående teman. 

Det jag menar med detta är att det är skillnad på svaret på en fråga ställd till en deltagare, om 

till exempel säkerhetsaspekter inom e-handel, där jag inte vet om personen handlat på internet 

eller inte. Om jag får reda på att personen inte handlat på internet och har ett lågt förtroende 

för säkerheten kan jag ha hittat ett samband. Vice versa om deltagaren har handlat på internet 

och har stort förtroende för säkerheten. Det resultatet säger att deltagare med lågt förtroende 

för säkerhet inte handlar på internet, medan de med högt förtroende gör det.  

 

Det var 65 stycken som svarade på min enkät. Det var 71 % män och 29 % kvinnor som 

deltog där 80 % var mellan åldern 18-24 och 20 % var mellan åldern 25-34. 0 % var 35 eller 

äldre. Frågorna är i fallande ordning och jag tar frågorna utifrån vilken kategori de tillhör, 

handelsvanor eller säkerhet och trygghet, därför förekommer det att jag hoppar från till 

exempel fråga 4 till 8. 

 

4.2 Analys av svaren 

Jag börjar med att redovisa resultatet av svaren från enkäten för att sedan koppla den till 

rapporterna och dokumenten för att se om det går att generalisera resultatet med resten av 

Sveriges konsumenters handelsvanor. Generaliseringen sker i större utsträckning i nästa 

kapitel. När jag undersökt det kopplar jag det resultatet till att analysera säkerhetsförtroendet 

och kunskapen om trygg e-handel. 
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3. Har du någonsin handlat på internet? 

Här svarade 95 % att de handlat på internet någon gång. Endast 3 %, 2 av 65, hade inte gjort 

det. Detta förväntade jag mig av den här frågan. Det som står ut mest här är att det faktiskt är 

två personer som inte har handlat på internet. Jag trodde att alla deltagarna, någon gång, 

skulle ha handlat på internet. 

4. Om du svarade nej på föregående fråga; Skulle du kunna tänka dig att göra det? 

Följdfrågan till föregående frågan visade att de som svarade att de inte handlat på internet 

någon gång, skulle kunna tänka sig göra det. 

8. Hur ofta handlar du på internet? 

Här fanns alternativen, enstaka gång, ibland och ofta. Det var lite otydligt med vad jag menar 

med ibland och ofta. Det jag menade med ibland var minst en gång  i månaden och ofta mer 

än en gång i månaden. Här svarade 20 % att de handlat enstaka gång på internet, 51 % 

svarade att de handlade ibland och 26 % svarade ofta. De var intressant att majoriteten låg 

över alternativet enstaka gång. Det betyder att e-handel är en vana i deltagarnas vardag. 

9. Hur ofta besöker du hemsidor som primärt är till för att handla ifrån? 

Svarsalternativen var sällan, dagligen och veckovis. 26 % svarade att de sällan besökte e-

butiker, 57 % svarade veckovis och 14 % svarade dagligen. Att deltagarna besöker e-butiker i 

den frekvens de gör, har förmodligen en stark koppling till hur ofta de handlar.  

10. Vad köper du mest av på internet, varor (böcker, kläder etc.) eller tjänster (Spotify, 

Voddler, etc.)? 

En klar majoritet svarade att de handlade främst varor, 80 %, medan 17 % svarade att de 

främst handlade tjänster. 

11. Har du någonsin stött på problem när du handlat på internet? 

Här var den en jämn spridning av svaren mellan ja och nej. Fler personer hade stött på 

problem när de handlat på internet, 54 % och 43 % hade inte gjort det. 
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12. Hur ofta har det hänt? 

Här visade sig det att det bara hänt någon enstaka gång för de flesta som upplevt problem när 

de handlat på internet, 48 % svara enstaka gång medan 6 % svarade flertal gånger. 

13. Har du handlat från utlandet någon gång, genom internet? 

72 % svarade att de handlat från utlandet någon gång och endast 25 % hade inte gjort det. 

19. Har du betalat genom alla dessa sätt; direktbetalning (bank), kontokort, faktura och 

postförskott? 

Fördelningen av svaren på den här frågan var att de flesta, 62 %, hade betalat med alla 

betalningssätt som var med i min enkät. 34 % hade inte det. 

20. Vilken betalningsmetod använder du mest? 

Den mest populära betalningmetoden blev direktbetalning via bank, 35 %. 15 % valde 

kontokort, 20 % faktura och endast 3 % postförskott. Denna fråga var kopplad till en öppen 

fråga. Frågan löd; ”Varför väljer du just den betalningsmetoden istället för någon annan?”. 

Orden som förekom oftas, av 59 antal svar, var: 

Säkert 5 

Snabbt/Fort 10 

Tema: Smidigt och enkelt 20 

Tabell 2. Ord och antal förekomster i fråga 21. 

Detta var alla svaren från de frågor kring handelsvanor. Efter att ha samlat in all denna 

primärdata ska jag jämföra med rapporterna för att se om det finns något mönster och om jag 

kan generalisera min undersökning till hela Sveriges konsumenter. Det genomgående temat i 

den här frågan var att de skulle vara smidigt och enkelt, och gärna gå snabbt att genomföra. 

Exempel på svar inom temat är; ” Postförskott innebär extra avgifter, faktura innebär att man 

glömmer bort att man har den, direktbetalning är smidigt när det går.” och ”Jag tycker det 

känns smidigast och säkrast. Mest för att det är smidigast.”(Bilaga 3). 
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Nu går jag in på svaren från säkerhets-delen.  

5. Känner du dig, eller skulle du känna dig, trygg om du skulle handla på internet? 

Denna fråga visade att en klar majoritet känner sig trygg när de handlar på internet, 83 %. 

Antalet som känner sig neutral kring frågan är 15 % och endast 1 person, 2%, känner sig inte 

trygg i att handla på internet. 

6. Hur stort är ditt förtroende för säkerhetsaspekterna inom e-handel? (Att 

pengatransaktioner går rätt till, att du får support om du skulle behöva det etc.) 

Här ser man en jämn fördelning mellan de som är neutrala och de som har stort förtroende, 42 

% respektive 48 %. Endast 10 % har litet förtroende för säkerhetsaspekterna inom e-handel. 

7. Kan du tänka dig att kompromissa säkerhet för mer smidighet? 

23 % skulle kunna tänka sig att kompromissa säkerhet för mer smidighet, medan hela 77 % 

inte skulle göra det. 

14. Anser du att det är lika säkert att handla från utlandet som i Sverige? 

Här svarade 48 % att det var säkert att handla från utlandet, medan 49 % svarade att det inte 

var det. Det var alltså en väldigt jämn fördelning mellan de som anser att det är säkert 

respektive osäkert att handla från utlandet. 

Denna fråga var kopplad till en öppen fråga där jag genom att analysera genomgående teman 

räknade upp ord som ofta förekom (Oates 2006). Frågan var; ”Varför anser du att det inte är 

lika säkert?”. Orden som förekom oftast, av 28 antal svar, var: 

Säkerhet 8 

Svårigheter 10 

Tema: Regleringar och lagar 10 

Tabell 3. Ord och antal förekomster i fråga 15. 

Här ser man ett genomgående tema. Anledningen till att konsumenterna inte ansåg att det var 

lika säkert att handla från utlandet berörde osäkerheten, andra regleringar och lagar samt 

svårigheter. Dessa ord förekom i olika kontext som till exempel; ”Det är osäkert för att det 

kanske är olika regleringar kring e-handel i utlandet.” eller ”Svårare att ersätta 

förlust.”(Bilaga 3). 
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Det genomgående temat var just att de inte kände till eller inte litade på andra regleringar och 

lagar kring e-handel från utlandet. Det förekom ofta, i olika former, hur de inte litade på att de 

följde regler som att skydda transaktioner och liknande. 

16. Brukar du kolla upp om hemsidan du tänker handla ifrån är certifierad av myndigheter 

som t.ex. ehandelscertifiering.se? 

Svaret på denna fråga visade att väldigt få verkar kolla upp om hemsidan de tänkt handla ifrån 

faktiskt är certifierad av trygg e-handel, endast 23 %. Desto fler, 74 %, gör inte det. Detta är 

ett intressant resultat, med tanke på att de verkar lita mer på prisjämförelsesidor och forum än 

certifieringsmyndigheter. Antingen är det en förtroendefråga, eller så har de inte tillräcklig 

kunskap om trygg e-handel. Det kan vara så att de känner sig tryggare i att se andra 

konsumenter betygsätta och beskriva hur det gick med deras beställningar, som det går att 

göra på forum och sidor som till exempel prisjakt.se (prisjakt.se december-2011). 

17. Vet du vad en certifiering för trygg e-handel innebär? 

Här följer mönstret från förra frågan, endast 29 % vet vad en certifiering för trygg e-handel 

innebär. 68 % svarade att de inte visste vad det innebär. 

18. Kollar du upp på alternativa sätt, t.ex. genom prisjämförelsesidor eller forum, om en sida 

är säker att handla ifrån? 

74 % av deltagarna på enkäten svarade att de kollar upp på alternativa sätt om e-butiken är 

säker att handla ifrån, medan 22 % inte gör det. 

22. Vilken betalningsmetod litar du minst på? 

Här förekom en väldigt spridd opinion, ingen betalningsmetod verkade ha någon slags klar 

majoritet kring låg tillit. 15 % valde direktbetalning (bank), 17 % Kontokort, 12 % faktura 

och 20 % postförskott. Fakturan visade sig vara det betalningssätt som de kände mest 

förtroende för och lägst för postförskottet. 

Den sista frågan var en öppen fråga som sökte svar på vad trygg e-handel innebär för 

konsumenterna i allmänhet. Frågan var; ”Vad anser du att trygg e-handel innebär?”. 

Anledningen till att jag valde att ha med den var för att jämföra vad de svarade på den, med 

frågan om de visste var trygg e-handel innebär. Detta för att se om det fanns något samband 

med ja/nej svaren i den frågan och genomgående teman som stämmer överens med begreppet 
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trygg e-handel. Orden, och genomgående tema, valde jag utifrån hur certifieringsmyndigheter 

beskriver trygg e-handel. Dessa var, utifrån 52 antal svar: 

Säker/trygg 38 

Pålitligt/tillit 4 

Tema: Förhindra obehörig åtkomst 17 

 

Temat, förhindra obehörig åtkomst, var något som ständigt återfanns i svaren i någon form 

och det gick oftast hand i hand med orden säker, trygg och pålitligt. Exempel på hur temat 

beskrevs i svaren var; ”Att inte uppgifterna ska komma i orätta händer.”  och ”Att ingen kan 

ta mina uppgifter och transaktionerna går rätt till.”(Bilaga 3).  

Ett annat tema var att deltagarna ofta beskrev hur de ville vara säkra på att de får den vara de 

beställt, men jag ansåg att det styrningen av åtkomst var ett mer återkommande tema och det 

är starkt kopplat till beskrivningen av trygg e-handel där till exempel kryptering är ett krav för 

att bli certifierad. 

 

4.3 Reflektion kring resultatet  

I överlag känner sig konsumenterna som jag undersökte säkra och trygga med handel på 

internet. Endast 1 person av 65 svarade att den inte kände sig trygg, vilket ger en klar 

majoritet till de som är neutrala och de som känner sig helt säkra. Detsamma gällde de som 

har neutralt till stort förtroende för säkerhetsaspekterna inom e-handel. Cirka 50 % hade stort 

förtroende,  cirka 40 % hade neutralt och endast cirka 10 % hade lågt förtroende. Resultatet 

visade alltså att säkerhetsförtroende ligger över medel för konsumtion inom e-handel. Det är 

svårt att se sambandet mellan deras förtroende för säkerhetsaspekter och deras handelsvanor, 

där resultatet var mellan enstaka gång, ibland och ofta, 20, 51 och 26 %. Det kan betyda att 

även om majoriteten har stort förtroende för säkerheten betyder det inte att de handlar mer. 

Men det kan även vara så att om inte säkerhetsförtroendet var så högt som det visade sig vara 

kanske de inte hade handlat ens ”ibland”. 

Konsumenterna ville, i större utsträckning, inte kompromissa säkerheten för mer smidighet. 

De känner sig säkra, men de vill inte ändra på säkerheten de känner till, den är bra som den är 

och de skulle inte vilja kompromissa den för mer smidighet. Detta resultat kan vara 
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missvisande. För när de ställdes frågan om varför de väljer ett speciellt betalningssätt istället 

för något annat är ett genomgående tema just smidigheten. De väljer till exempel faktura för 

att det är smidigt. Jag har svårt att tro att smidigheten för deras mest använda betalningssätt är 

exakt så smidigt som de vill ha det. Med tanke på det genomgående tema smidighet och 

enkelhet tror jag att fler egentligen skulle kunna tänka sig kompromissa säkerhet för mer 

smidighet. 

Detta ger en bild av att konsumenter på internet överlag känner sig säkra när de handlar på 

internet, vilket inte riktigt var det resultat jag förväntade mig. Jag trodde det skulle vara en 

större andel konsumenter som kände sig osäkra inom e-handel. Det såg dock lite annorlunda 

ut när det kom till frågan om de kände sig säkra att handla från utlandet. 

Det visade sig vara en jämn fördelning av konsumenter som tyckte att det var osäkert 

respektive säkert att handla från utlandet. Det var 32 personer som svarade nej på frågan om 

det var lika säkert, men det var endast 24 personer som svarade på den öppna frågan om 

varför de inte ansåg att det var lika säkert att handla från utlandet i jämförelse med i Sverige. 

Det kan också vara så att eftersom jag hänvisade de som ansåg att det var lika säkert att hoppa 

över den öppna frågan, vilket kan resultera i att deltagarna svarade ja i brist på ork att svara på 

en öppen fråga. Detta kan vara en anledning till att det nästan är 50/50  gällande 

säkerhetsförtroende för e-handel mellan utlandet och Sverige. 

När det kommer till en del av min huvudfråga, angående kunskapen om trygg e-handel, så 

verkar den vara ganska låg hos konsumenterna. Eftersom endast 74 % kollar efter 

certifieringen och endast 29 % vet vad det innebär är det svårt att påstå något annat. Det 

många gör, istället för att kolla upp certifieringar, är att kolla upp på alternativa sätt som till 

exempel prisjämförelsesidor. Detta kan vara ett område man skulle kunna undersöka vidare; 

varför man kollar upp på alternativa sätt om en sida är säker att handla ifrån istället för att 

kolla efter en certifiering kring trygg e-handel. Eftersom det är så många som kollar upp om 

e-butiker är säkra att handla ifrån verkar det som att säkerhetsförtroendet i sådana fall främjar 

konsumentens handelsvanor. Om sidan får dålig kritik, tolkas det som att sidan är osäker, och 

det borde leda till att konsumenten väljer att inte köpa därifrån.  

Eftersom jag först kollade upp vilken betalningsmetod som användes mest i kapitlet om 

handelsvanor, kollade jag därefter upp vilken metod som konsumenterna anser som minst 

säker. Den som användes mest var direktbetalning (bank) och faktura, dessa var också de 

betalningsmetoder som ansågs vara säkrast enligt deltagarna. Här ser man då ett samband; de 
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betalningssätt som anses säkrast är också de som används mest. I praktiken klassas fakturan 

som det säkraste betalningssättet och direktbetalning via bank som mindre säkert (Eriksson 

2010). Det är möjligt att konsumentens säkerhetsförtroende har en koppling till konsumentens 

handelsvanor. Med hjälp av Erikssons (2010) ex-jobb visar det sig att resultatet liknar 

varandra, där ges störst tillit till betalningssätten faktura och direktbetalning. Dessa två 

betalningssätt innehar inte enbart störst förtroende utan, som mitt ex-jobb nu visat, också de 

som används mest. 
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5. Diskussion och slutsatser 

Nu ska jag avslutningsvis söka besvara min frågeställning om hur konsumenters 

handelsvanor och förtroende för säkerhet inom e-handel ser ut. Detta kommer ske genom 

diskussion och generalisering till min dokumentstudie berörande omfattande rapporter om 

handelsvanor i Sverige. 

5.1 Hur ser konsumenters handelsvanor, kunskap om trygg e-handel och 

säkerhetsförtroende ut inom e-handel? 

Jag kommer nu diskutera, jämföra och generalisera till rapporter jag använde mig av i min 

dokumentstudie. Dessa rapporter är främst Findahls (2011), PostNords (2011) och från 

Svensk Distanshandel (2011). Därefter följer en sammanfattning av studien och svaret på min 

frågeställning. 

Jag börjar med att koppla handlingsvanorna till rapporten av Findahl (2011). 

Svaren på frågorna kring konsumenternas handelsvanor var inte speciellt avvikande. 95 % , 

det vill säga, 62 av alla som deltog hade någonsin handlat på internet, varvid 2 inte gjort det 

och 1 som inte svarat på frågan.  

Av de som handlat på internet, svarade 77 % på frågan om hur frekvent de handlar, ibland till 

ofta (51 % svarade ibland, 26 % svarade ofta). Att handla på internet skulle enligt detta 

resultat kunna karaktäriseras som att de är en vanlig aktivitet hos konsumenterna. I jämförelse 

med rapporten av Findahl (2011) var det nästan exakt samma resultat, då det i hans 

undersökning var 78 % som klassade att köpa/betala för varor på internet som en vanlig 

aktivitet. Det är en skillnad på 1 %. 

I en rapport från PostNord (2011) om hur E-handeln i Norden kommer se ut 2011 berättas det 

att 28 % av 2000 svenskar handlar på internet minst en gång i månaden. Detta kan tolkas som 

ofta eller ibland beroende på hur man ser på det. Handlar de minst en gång kan det vara ofta 

eller ibland, beroende på om det är mer än en gång eller inte. Jag löser detta genom att ta reda 

på medelvärdet på mitt resultat från svarsalternativen ”ibland” och ”ofta” för att få en så 

rättvis jämförelse som möjligt(Oates 2006). Medelvärdet från mitt resultat, 51 % för ibland, 

26 % för ofta, ger medelvärdet 51 + 26 / 2 = 38,5 %.  Det var i min studie cirka 10 % mer än i 

PostNords rapport (2011).  Eftersom det handlar om statistik på ett ungefär är det väldigt 

liknande resultat. 
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En rapport utförd av Posten, Svenska Distanshandel och HUI Research, med hjälp av TNS 

SIFOs internetpanel, med titeln E-barometern-Q3-2011 (2011) har undersökt konsumenters 

handelsvanor under de tre månaderna, juli, augusti och september (Distanshandel december-

2011). Där svarar 71 % av deltagarna, 1000 personer mellan åldrarna 18-79, att de handlat 

någon gång under dessa månader. Jämför man med mitt resultat, om man kombinerar ibland 

och ofta eftersom de båda representerar att de handlat minst en gång på sistone, blir det 51 + 

26 = 77 %.  Värt att nämna är att det förväntades, när den här undersökningen gjordes det 

tredje kvartalet 2011, att 7 av 10 skulle handla på internet under det fjärde kvartalet. Det var 

alltså under det kvartal jag utförde min undersökning, och mitt resultat visade att 77 % 

handlar ibland till ofta vilket stämmer bra överens med deras förväntningar. 

För att koppla frågan om i vilken frekvens de som handlar på internet till hur ofta de besöker 

hemsidor som primärt är till för att handla på visar resultatet att det liknar spridningen av hur 

ofta man handlar. 37 % uppger att de besöker e-butiker veckovis vilket kopplas till de som 

handlar ibland, 9 % dagligen vilket kopplas till de som handlar ofta, och 17 % sällan kopplas 

till de som handlat på internet en enstaka gång.  

Deltagarna i min studie köper mycket mer varor än tjänster, 80 % handlar mest varor på 

internet medan 17 % handlar mest tjänster. Detta liknar resultatet från Findahls (2011) 

rapport, där 78 % köper/betalar för varor.  

Som man redan nu kan se har mitt resultat berörande handelsvanor inom e-handel en stark 

koppling till några stora undersökningar i Sverige. Jag har belägg för att generalisera de 

deltagare jag undersökte i min studie till resten av Sveriges konsumenter eftersom de följer 

samma mönster. 

Nu går jag in djupare på jämförelse och generalisering kring säkerhetsförtroendet. 

Eftersom rapporterna jag använt mig av i min dokumentstudie inte innehåller 

säkerhetsaspekter som förtroende och kunskap kring trygg e-handel kan jag inte jämföra mitt 

resultat med deras. Men genom att jag använde mig av handelsvanor i enkäten för att kunna 

kartlägga och generalisera mitt resultat till deras resultat kring handelsvanor kan jag dra 

slutsatser om hur resten av Sveriges befolknings säkerhetsförtroende skulle kunna se ut. 

Om jag då ser till hur väl datan jag samlade in angående handelsvanor stämmer överens med 

rapporterna och undersökningarna har jag belägg för att kunna generalisera och se att 

konsumenterna i Sverige förmodligen känner sig mer än lite säkra när de handlar på internet.  
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Något jag tagit hänsyn till är att eftersom datan jag genererade kom från studenter på 

universitetet kan det vara så att de har mer kunskap om säkerheten inom e-handel och det kan 

påverka resultatet på ett sätt som ger en bild av att deras säkerhetsförtroende är högre än 

medel. 

 

5.2 Slutsatser 

För att sammanfatta ett svar på frågan; ”Hur ser konsumenters handelsvanor, kunskap om 

trygg e-handel och säkerhetsförtroende ut inom e-handel?”, visar min studie att 

konsumenternas handelsvanor visar generellt samma mönster som omfattande rapporter av 

legitima undersökningsmyndigheter. E-handel är en etablerad vana i konsumenternas vardag. 

Procentuellt ligger antal som handlar och frekvensen i samma våglängd som bland annat 

Findahls (2011) rapport och de följer konsumtionsprognoser utförda av Svensk Distanshandel 

med fler (2011). Detta gör att mitt resultat kan generaliseras till resten av Sveriges befolkning. 

Eftersom resultatet visar att det kan generaliseras har jag belägg för att säga hur 

säkerhetsförtroendet ser ut hos konsumenterna. Resultatet visar, som jag nämnt, att 

säkerhetsförtroendet hos konsumenter i Sverige är större än litet, i en skala på litet, neutralt 

och stort. Det har genomgående högt förtroende för säkerhetsaspekter inom e-handel och en 

klar majoritet känner sig trygg i att handla på internet. Detta resultat förväntade jag mig inte 

med tanke på de osäkerheter som finns och omständigheten som existerar inom e-handel. Det 

jag menar är att för det första måste du utlämna personlig information till e-butiken, när du 

hämtar ut din vara på posten måste du, om priset överstiger en viss summa visa legitimation, 

därefter kan det vara fel på varan och man kanske måste skicka tillbaka den vilket åtminstone 

fördubblar arbetsprocessen. Det är en omständlig handelsform om man jämför med att gå till 

en fysisk butik, välja den vara man vill ha som passar och inte är defekt och betala utan något 

större problem. 

Kunskapen om begreppet trygg e-handel är relativt medelmåttigt. Majoriteten kollar inte efter 

certifieringar och mycket mer än hälften svarade att de inte vet vad trygg e-handel innebär. 

Men när det ställdes frågan om vad trygg e-handel innebar för dem, enligt deras synpunkt, 

visade resultatet av min kvalitativa analys att nyckelord som hör till begreppet ofta förekom. 

Detta var också syftet med den öppna frågan, att undersöka om de, oavsett om de är pålästa 

eller ej om begreppet, förstår vad det handlar om. Detta tyder på att de har kännedom om vad 

det betyder, åtminstone i viss utsträckning. 
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5.3 Reflektion och fortsatt arbete 

Något jag reflekterat över efter studien är att jag tror att det är just mål som att uppfylla 

kundlöften, kundkommunikation och andra begrepp inom kundservice/kundsupport, utanför 

teknisk säkerhet, som skapar fenomenet trygg e-handel. Medan säkerhet inom e-handel är de 

tekniska aspekterna som krypteringstekniker berörande betalningssätten, säker behandling av 

kundinformation och så vidare, handlar trygghet inom e-handel mer om den humanistiska 

delen inom elektronisk handel. Bara för att det är elektronisk handel betyder inte det att det 

enbart existerar tekniska problem utan även sociala/humanistiska problem. Därför är det 

viktigt att främja tryggheten och skapa en atmosfär av att det ska kännas lika säkerhet och 

tryggt att handla på internet som att gå till en vanlig affär. 

Förslag på fortsatt forskning skulle vara att undersöka varför kunskapen för certifieringar av 

trygg e-handel är så låg och varför konsumenter hellre vänder sig till prisjämförelsesidor och 

forum istället. Är det för att konsumenter sätter större tillit hos erfarenheten och förslag från 

andra konsumenter än certifieringsmyndigheter? Det är en fråga som skulle vara intressant att 

undersöka vidare. 
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Bilaga 1 – Enkäten 

Här följer enkäten i sin helhet.
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Bilaga 2 – Diagrammen 

Här följer cirkeldiagrammen för all data genererad av enkäten. Med undantag för de öppna 

frågorna, 15, 21 och 23,  som följs efter de stängda frågorna. 
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