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Abstrakt 
E-handel mellan företag som säljer hemelektronik och svenska konsumenter 
har blivit vanligare de senaste åren. Trots den kraftiga tillväxten är 
konsumenter fortfarande ifrågasättande till tryggheten med att handla över 
Internet. Med hjälp av teori har aspekter identifierats som påverkar 
konsumentens förtroende till en webbutik. Aspekterna delas in i fyra 
kategorier; influensbaserade faktorer, upplevelsebaserade faktorer, 
personlig inställning och erfarenhetsbaserad inställning. Med en kvantitativ 
studie har vi undersökt vilka faktorer som är viktiga för att konsumenten 
ska känna förtroende till en webbutik när den handlar hemelektronik. 
Studien undersökte även den svenska konsumentens inställning till att 
handla. Undersökningen visade att i stort sett samtliga faktorer inom den 
upplevelse- och influensbaserade kategorin är viktiga för konsumentens 
förtroende. Svenska konsumenter har överlag positiva erfarenheter av att 
handla hemelektronik på Internet och de känner sig trygga. Undersökningen 
visade dock att kvinnor inte har lika god vana som männen av att handla 
över Internet och tenderar att uppleva mindre förtroende. 
 
Nyckelord: e-handel, förtroende, B2C, hemelektronik 
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Abstract 
E-commerce business selling consumer electronics to Swedish consumers 
have become more common in recent years. Despite rich growth, 
consumers are still questioning the safety of shopping over the Internet. 
Using the theory has identified aspects that affect consumer confidence to 
an online store. The aspects are divided into four categories: Influence-
based factors, cognitive-based factors, personal-oriented aspects and 
experience-based aspects. In a quantitative study we have investigated 
which factors are important for consumer confidence to an online store and 
the context of consumer electronics. The study also examined the Swedish 
consumer’s attitude to shopping. It turns out that almost all factors in the 
experience and influence-based category is important for consumer 
confidence. Swedish consumers have a generally positive experience of 
shopping consumer electronics in the Internet and they feel safe. The study 
showed that women are not as good as men accustomed to online shopping 
and tend to experience less confidence. 
 
Keywords: e-commerce, trust, B2C, consumer electronics 
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Förord 
 
Uppsatsens ämnesområde är ständigt aktuellt och bör kontinuerligt forskas 
kring då det råder inom en föränderlig miljö. E-handel av 
hemelektroniksvaror är idag ett etablerat tillvägagångssätt att handla. Vad är 
det då som får konsumenten att känna förtroende till en webbutik när den 
handlar? 
 
Tack till Håkan Sterner som väglett oss i den akademiska djungeln, till slut 
fick vi grepp om det. Ett genuint tack till alla som deltagit i 
undersökningen. En högre svarsfrekvens än vad vi vågat tro bäddade för 
intressant analys. 
 
Sist men inte minst, tack till energidrycken. 
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1. Introduktion 
Kapitlet inleds med en kort bakgrund om e-handel och dess tillväxt. Vidare 
berättar vi att teori och tidigare forskning visar att känslan av förtroende är 
viktigt för att konsumenter ska handla på Internet. I syfte, 
problemformulering och avgränsning motiveras valet av att undersöka 
konsumenters förtroende till webbutiker som säljer hemelektronik. Målgrupp 
och en kort disposition av uppsatsen avslutar introduktionen.  

1.1 Inledning/bakgrund 
Handel över webben har funnits nästan lika länge som Internet. Till en början 
fanns endast ett försiktigt kommersiellt intresse av att utbyta information över 
Internet. Utvecklingen av vad som idag associeras med e-handel tog ordentlig 
fart under 1990-talet då de kommersiella krafterna etablerade begreppet e-
handel och dess innebörd starkt (Dykert, Ivarsson & Widman, 2002). 
 
Linstedt & Bjerre (2009) menar att andelen svenskar som handlar över 
Internet ökar stadigt varje år. En bidragande anledning är att fler konsumenter 
har tillgång till Internet i hemmen och deras kundmognad växer i samband 
med att e-handelns plattformar blivit betydligt mer stabila.  
 
Enligt statistik från E-barometern (2012) omsatte svensk e-handel inriktad 
mot försäljning av varor 31,6 miljarder kronor år 2012. Det är nästan en 
fördubbling jämfört med år 2007 då e-handeln omsatte 17,7 miljarder kronor. 
Samma undersökning visar även att e-handelns tillväxttakt per årskvartal 
ökar, det fjärde kvartalet år 2012 hade en tillväxttakt på 17% inom försäljning 
av varor vilket är den största ökningen under ett kvartal sedan början av 
2009. 
 
Trots e-handelns kraftiga tillväxt, visar statistik enligt E-barometern (2012) 
att varannan svensk fortfarande ifrågasätter säkerheten med att handla på 
Internet. Det visar att problematik kring konsumentens förtroende fortfarande 
kvarstår. E-handeln växer alltså så det knakar, men konsumenter upplever 
fortfarande en risk med att handla på Internet. Kim et al. (2008) menar att ett 
större förtroende hos konsumenter gör det möjligt för webbutiker att 
ytterligare öka sin tillväxt.  
 
Genom förtroendets betydelse motiveras en studie till att undersöka vilka 
aspekter som är viktiga för att en konsument ska känna förtroende till en 
webbutik. En avgränsning har gjorts mot att undersöka webbutiker inom 
hemelektroniksbranschen eftersom det är den bransch som omsätter mest 
inom svensk e-handel (E-barometern, 2012).  



   
 

   
 

1.2 Tidigare forskning 
Vad som påverkar en konsuments upplevda förtroende inom e-handel är ett 
intresseväckande område och omfattande forskning har gjorts för att förstå 
vad som gör att människan e-handlar. Att analysera tidigare studier och 
identifiera områden som behöver förbättras kan bidra till bättre design av 
webbutiker (Chang, Cheung & Lai, 2005). Riskuppfattning är något som 
påverkar förtroende och majoriteten av studier visar att om konsumenter 
upplever en risk med exempelvis säkerhet, bedrägeri, betalning och produkter 
hos en webbutik är det mindre troligt att de kommer att handla. Det som ofta 
går att påvisa utifrån sådana studier är att konsumenter som handlar på 
Internet oftast har övervunnit sin känsla för risktagande och känner ett 
förtroende mot en e-handelssida (Sundström, 2007). 
 
E-barometern presenterar ett avsnitt angående trygghet gentemot e-handel i 
deras rapport som bygger på studier av svensk distanshandel över Internet. 
Den visar att förtroende är en viktig aspekt att förhålla sig till för att bedriva 
framgångsrik e-handel då många konsumenter fortfarande känner sig oroliga 
angående säkerheten vid Internetköp. Undersökningen bygger på att mäta 
olika förtroendefaktorer vid e-handel bland konsumenter (E-barometern, 
2012). 
 
Ett flertal teoretiska modeller har bland forskare utarbetats som bygger på att 
förtroende är avgörande för konsumentens beslut om Internetköp. Kim et. al 
(2008) menar med sin beslutsmodell att förtroende övervinner konsumentens 
upplevda risk och initierar en avsikt om att handla över Internet. Förtroendet 
påverkas av ett antal subkategorier som exempelvis hur kvalité på 
information och grafisk design är utformad i en webbutik. Gao och Yao 
(2012) har också utvecklat en beslutsmodell grundad ur Kim et al. (2008) för 
att skapa vidare förståelse om konsumentens förtroende när den handlar på 
Internet.  
 

1.3 Problemformulering 
Enligt E-barometern (2012) har en kundmognad bland e-handlare vuxit sig 
starkare men undersökningen visar även konsumenter fortfarande ställer sig 
ifrågasättande till tryggheten med att handla på Internet. Att frågor kring 
förtroende gentemot e-handel existerar tyder på att det är ett problematiskt 
och viktigt område. Likväl som att statistik angående tillväxt och omsättning 
produceras är det även viktigt att mäta förtroende ur ett konsumentperspektiv. 
Att handla på Internet innebär en större risk och förutsätter att konsumenter 
litar på en säljande part de aldrig har fysisk kontakt med under köpet. Det 



   
 

   
 

kräver att konsumenten känner ett förtroende till den säljande parten för att 
den typen av handel är genomförbar.  
 
E-barometerns (2012) undersökning anses som en av Sveriges största 
kvantitativa mätning angående svenskars relation till e-handel. I ett avsnitt 
presenterar den ett antal faktorer som spelar roll för konsumenter och deras 
trygghetskänsla gentemot e-handel. Sammanställningen lämnar dock 
angelägna faktorer utanför som vi valt att komplettera med hjälp av annan 
teori inom e-handel och förtroende.  
 
Till skillnad från E-barometerns (2012) undersökning som är inriktad mot 
konsumenter i samtliga branscher inom e-handel vill vår studie koncentrera 
sig mot e-handel av hemelektroniksvaror. Vi anser att det är svårt att mäta 
vad som påverkar förtroendet i samtliga branscher eftersom 
förtroendeingivande egenskaper kan ha olika betydelser beroende på om 
konsumenten väljer att handla exempelvis varor eller en tjänst. Vid ett 
produktköp kan exempelvis produktbeskrivning och köpgaranti ha en möjlig 
inverkan medan det får en helt annan innebörd vid köp av en tjänst. Därför 
har vi motiverats att göra en unik studie som mäter vad svenska konsumenter 
tycker är viktigt för att de ska känna förtroende till en webbutik som säljer 
hemelektronik.  

1.4 Syfte och frågeställning/hypotes 
Syftet är att visa viktiga förtroendefaktorer att förhålla sig till vid design av 
en webbutik som säljer hemelektronik. Studien undersöker även svenska 
konsumenters inställning till att handla hemelektronik på Internet.  
 
1. Vilka faktorer är viktiga för att svenska konsumenter mellan åldern 20-
30 år ska känna förtroende till en webbutik som säljer hemelektronik? 
 
2. Vad har konsumenter mellan åldern 20-30 år för inställning till att 
handla hemelektronik på Internet? 
 
           2.1 Skiljer sig inställning beroende på konsumentens kön? 

1.5 Avgränsning/Begränsning 
En avgränsning görs mot hemelektronikbranschen då den är 
marknadsledande och motiverar större sannolikhet för tillräcklig 
svarsfrekvens. Dessutom är det en marknad där konsumenten antas vara 
särskilt kritisk då det ofta handlar om ett behov av exempelvis tydliga 
produktspecifikationer. 
 



   
 

   
 

Underökningen avser B2C (Business-to-Consumer), den kommersiella 
relationen mellan företag och konsument (Dykert et. al, 2002). 
Internetbaserade köp- och säljmarknader, som Blocket och Tradera, 
utelämnas med anledning av att undersökningen syftar till att belysa direkt e-
handel från företag som säljer hemelektronik. 
 
Undersökningens enkät utarbetas på svenska och antas därför att besvaras av 
enbart svenskar, vilket avgränsar undersökningen mot svenska konsumenter. 

1.6 Målgrupp 
Syftet att påvisa vilka faktorer som är viktigast för att konsumenter ska känna 
förtroende för en webbutik inom hemelektronikbranschen är av direkt värde 
för designers och utvecklare av dem. Det kan gälla att designa en helt ny 
webbsida eller redesigna en redan existerande för att förhålla sig till 
konsumentens behov.  
 
Dessutom kan samvariationer mellan olika variabler bidra till kunskap om 
mer kundanpassade webbsidor för specifika grupper. Det kan finnas tydliga 
skillnader kvinnor och män eller åldersgrupper vilket kan vara värdefull 
kunskap då man styr mot en särskild marknad. 
 
Undersökningen kan även bidra med ny kunskap inom ämnesområdet 
Informatik. Särskilt intressant är studien för interaktionsdesign då aspekter 
inom människo-dator interaktion berörs. Även ämnesområden som ekonomi 
och psykologi kan ta del av resultatet då den innefattar aspekter som 
marknadsföring och kognitivt beteende. 

1.7 Disposition  
Teoretisk referensram 
Till en början presenterar vi E-handel, B2C och hemelektronikbranschen för 
att ge en större förståelse om viktiga begrepp i uppsatsen. Fortsättningsvis 
beskrivs teori om hur förtroendet påverkar konsumentens köpbeslut. 
Förtroendet har delats upp i fyra kategorier som påverkar konsumenten när 
den väljer att handla på Internet. Tidigare forskning kopplas sedan till 
aspekter inom de olika kategorierna. Kapitlet avslutas med att presentera en 
egenskapad modell, vilket den kvantitativa studien utgår från.   
 
Metod 
Den kvantitativa undersökningen strävade mot en extensiv metod med 
deduktiv och individualistisk ansats. Elektronisk enkät skapad genom Google 
Survey’s användes för att göra en stickprovsundersökning av den tilltänkta 
populationen. Undersökningen inriktades mot svenska konsumenter som 
tidigare handlat hemelektronik.  



   
 

   
 

För att analysera resultatet användes Googley Survey för univariat analys och 
verktyget SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för bivariat 
analys 
 
Empiriskt resultat 
Här redovisas resultat från samtliga frågor och påståenden i enkäten. Varje 
fråga och påstående presenteras individuellt med hjälp av grafiska diagram 
och förklarande text. Först presenteras de allmänna frågorna vilket är studiens 
bakgrundsvariabler. Frågor och påståenden från enkätundersökningen är 
sedan indelade i de fyra kategorierna från teori; erfarenhetsbaserad 
inställning, personlig inställning, upplevelsebaserade faktorer och 
influensbaserade faktorer.  
 
Analys 
Här analyserar vi det empiriska resultatet. En rangordning av faktorerna från 
den upplevelsebaserade och influensbaserade kategorin visar vilka faktorer 
som är viktigare än andra. Med hjälp av bakgrundsvariablerna har vi 
analyserat samvariationer inom varje kategori för att visa samband. Det 
empiriska resultatet har även jämförts med teori i vissa delar.  
 
Diskussion 
Vi diskuterar det resultat vi framställt i empiri och analys. Samband, 
jämförelser med tidigare forskning och teori diskuteras. Diskussionen 
beskriver hur vi tolkat resultatet utifrån det vi framställt i vår kvantitativa 
undersökning. I en avslutande metodreflektion diskuterar vi även fördelar och 
nackdelar med vårt metodval.  
 
Avslutning 
Med resultat från empiri och analys besvaras samtliga frågeställningar 
kortfattat. Det beskrivs vilka faktorer som är viktiga för att den svenska 
konsumenten ska känna förtroende till en webbutik och vilka de fem 
viktigaste faktorerna är. Vi besvarar även konsumentens inställning till att 
handla på Internet och om inställning skiljer sig beroende på konsumentens 
bakgrund. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning genom det vi 
kommit fram till i studien.    
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

2. Teoretisk referensram 
Till en början presenterar vi E-handel, B2C och hemelektronikbranschen för 
att ge en större förståelse om viktiga begrepp i uppsatsen. Fortsättningsvis 
beskrivs teori om hur förtroendet påverkar konsumentens köpbeslut. 
Förtroendet har delats upp i fyra kategorier som påverkar konsumenten när 
den väljer att handla på Internet. Tidigare forskning kopplas sedan till 
aspekter inom de olika kategorierna. Kapitlet avslutas med att presentera en 
egenskapad modell, vilket den kvantitativa studien utgår från.   
 

2.1 E-handel   
E-handel som generellt begrepp är all form av ekonomisk eller kommersiell 
aktivitet som sker via elektroniska anslutningar (Belanger & Van Slyke, 
2003). Idag relateras dock innebörden av e-handel främst till utbytet av 
produkter och tjänster mellan företag, grupper och individer. Handel måste 
ses som en av de essentiella aktiviteterna hos en verksamhet. E-handel är av 
samma innebörd men av elektronisk karaktär då det sker med hjälp av 
informationsteknik (Beynon-Davies, 2004). 
 
Till en början fanns endast ett försiktigt kommersiellt intresse av att utbyta 
information över Internet. Inte i närheten av vad som idag associeras med e-
handel (Dykert et al. 2002). Då använde större företag e-handel i avseende att 
överföra elektroniska filer mellan varandra (Lindstedt & Bjerre, 2009). 
Utvecklingen av vad som idag karaktäriseras som e-handel tog ordentlig fart 
under 1990-talet då de kommersiella krafterna etablerade begreppet e-handel 
och dess innebörd starkt. Så starkt att det nådde ofattbara höjder och vid 
millenniumskiftet brakade samman som följd av den enorma hysterin kring 
tillämpning av e-handel och att den inte i närheten nådde sådan slagkraft och 
tillväxt som förväntades (Dykert et al. 2002). 
 
Som en produkt av IT-kraschen mognade medvetandet och erfarenheten av e-
handel. Vad som under 1990-talet mest liknat en kapplöpning bland företag 
att tillämpa e-handel så snabbt som möjligt för att inte hamna efter i 
teknikens framfart är nu annorlunda. Företag ser på e-handel för vad det är 
och inte något som är tvunget att tillämpa för överlevnad. Investerar ett 
företag i e-handel är det sannolikt att det verkligen kan generera konkret nytta 
och främja den specifika verksamheten (Dykert et al. 2002). 

2.1.1 Hemelektronikbranschen 
Hemelektronik hänvisar till enheter som innehåller ett elektroniskt kretskort 
avsedda för individers alldagliga användning.  



   
 

   
 

Det omfattar en massiv kategori av elektronik som inkluderar bland annat 
TV-apparater, DVD-spelare, digitala klockor, ljudanläggningar, hörlurar och 
andra hemelektroniska produkter (Webopedia, 2013).            
                                                
Hemelektronik ska inte förväxlas med vitvaror som inkluderar bland annat 
kylskåp, frysar och ugnar (Business Dictionary, 2013).  

2.1.2 B2C (Business-to-Consumer) 
Akronym för det engelska begreppet “Business-to-Consumer”. Avser det 
kommersiella förhållandet mellan företag och konsumenter (Dykert et al. 
2002). B2C inom e-handel har ökat kraftigt sedan de kommersiella krafterna 
etablerade Internet som försäljningskanal under den tidigare delen av 1990-
talet. Den omfattande räckvidden och interaktionskapaciteten har gjort 
Internet till en vital marknadsförings- och handelsplats för företag att nå 
konsumenter (Ranganathan & Ganapathy, 2000).  

2.1.3 Design 
Människan lever i en konstgjord värld vilken är uppbyggd av miljöer, system, 
processer, produkter med mera som är föreställda, formade och producerade 
av människan själv. Alla dessa saker har blivit designade och alla nya saker 
behöver bli designade. Någon måste bestämma dess funktion, form, struktur 
samt estetiska kvalitéer (Löwgren & Stolterman, 2005).  
 
I den konstgjorda verkligheten, skapad av människan, är informationsteknik 
vanligt förekommande och dessutom en allt mer central del för människan i 
det vardagliga livet. Den designade världen är full av digitala konstgjorda 
artefakter vilka är utvecklade för informationsteknik. De går att finna på 
arbetsplatser, möten, publika miljöer och i hemmen. De har en direkt 
inverkan i varje människas vardag. Även om digitala lösningar, så som 
exempelvis programvara, är baserade på tekniska system är de utvecklade 
och influerade av människor på en individnivå. Med programvara efterliknar 
man den miljö människan är van vid om det så handlar om stödjande system 
för arbetsuppgifter eller underhållningssystem. Designers av digitala system 
har stort ansvar då de designar för människors liv (Löwgren & Stolterman, 
2005). 
 
Allt designarbete resulterar i någon form av produkt. Utfallet av en 
designprocess är produkten av en designers medvetna handlingar. Det 
behöver dock inte betyda att utfallet av en designprocess endast är genererad 
av designerns avsiktliga handlingar.  
Många egenskaper av utfallet är inte avsiktliga alls utan snarare bieffekter av 
design (Löwgren & Stolterman, 2005).  



   
 

   
 

2.2 Teoretisk beslutsmodell för B2C e-handel 
En tidigare studie har gjorts av Kim et. al (2008) för att visa hur förtroende 
har en viktig inverkan hos konsumenten när den väljer att handla över 
Internet. Modellen de skapat i sin studie är inspirerad av bl.a. författaren 
Bilkey (1953) som diskuterar hur upplevd risk och upplevda fördelar 
påverkar beslutet hos en konsument när de väljer att handla eller inte. 
Argumentationen om att beskriva förhållandet mellan upplevd risk och 
upplevda fördelar bygger på att konsumenter ställer sig positiv till att handla 
något när de överkommer riskhetskänslan genom upplevda fördelar med 
köpet (Wilkie & Pessemier, 1973). 
 
I den utvecklade modellen av Kim et al. (2008) har de valt att tillägga 
konsumentens förtroende som en viktig faktor för inverkan vid 
beslutstagandet att göra ett Internetköp. Förtroende hos konsumenten 
motverkar den upplevda risken och ger direkt inverkan som är värdefull för 
att motiveras till att bedriva ett köp hos exempelvis en webbutik.  
 

 
Figur 2.1: Beslutsmodell för B2C e-handel, Kim et al. 2008. 

Den teoretiska modellen (se figur 2.1) bygger på 4 hypoteser: 
 
Hypotes 1: En positiv avsikt hos konsumenten till att handla (AVSIKT) 
genom en webbshop bidrar till en positiv effekt vid beslutet av att handla. 
(HANDLAR) 
 



   
 

   
 

Hypotes 2: Konsuments upplevda risk (RISK) bidrar till negativ effekt till 
kundens avsikt att handla (AVSIKT) på Internet.  
 
Hypotes 3: Konsuments upplevda fördelar (FÖRDELAR) med att handla ger 
positiv effekt till kundens avsikt att handla (AVSIKT) på Internet.  
 
Hypotes 4a: Konsumentens förtroende (FÖRTROENDE) motverkar upplevd 
risk (RISK) 
 
Hypotes 4b: Konsumentens förtroende (FÖRTROENDE) ger positiv effekt 
till avsikten att handla (AVSIKT)  
 
(Kim et al. 2008) 
 
Modellens logiska förklaring är att konsumenter är mer villiga till e-handel 
när det finns stora fördelar med att handla på Internet, upplevda risken är låg 
och 
förtroendet är högt till den säljande parten. Förtroendet får även en mer 
vägande betydelse i sammanhanget eftersom att den även motverkar den 
upplevda risken, vilket är en indirekt påverkan vid beslutsfattandet av ett köp 
hos konsumenten. (Kim et al. 2008) Logiken bakom denna teorimodell kan 
även styrkas av Yao & Gao (2012) som beskriver förtroendets viktiga 
inverkan i en liknande modell för sin studie.  

2.2.1 Förtroende 
Människan förhåller sig naturligt till ett behov av att kontrollera, förutsäga 
eller åtminstone förstå andra parters agerande under en pågående interaktion 
dem emellan. Egenskapen är dock bortom mänsklig kapacitet då det är 
omöjligt att kontrollera andra parters agerande. För att hantera situationen 
triggas psykologiska mekanismer och beteenden. En av de mest centrala 
mekanismer vid interaktion med andra parter är förtroende (Luhmann, 2005).  
Förtroende kan definieras som en uppfattning om tillit gentemot den part man 
genomför ett utbyte med och för dess pålitlighet och integritet (Robert & 
Shelby, 1994). En annan beskrivning av begreppet är förväntningen om att 
andra parters handlingssätt överensstämmer med de åtaganden parten tagit sig 
för (Hosmer, 1995). 
 
Ur ett marknadsföringsperspektiv ses förtroende generellt som en essentiell 
beståndsdel för framgångsrika relationer (Moorman, Deshpandé & Zaltman 
1993). Andra parters agerande, exempelvis konsumenter av e-handel, är ofta 
bortom utvecklare till en webbutiks kontroll. Den största anledningen är att 
konsumenter inte känner förtroende för webbutikens tjänster. Att designa för 
förtroende är för webbutiker viktigt då det reducerar konsumenters osäkerhet 
gentemot tjänsten.  



   
 

   
 

Förtroende skapar den sociala miljön om konsumenters inställning som 
kommersiella aktiviteter verkar inom. Förtroende skapar den sociala miljö 
som påverkar konsumenters inställning gentemot en webbutik (Gefen & 
Straub, 2003). 
 
Forskning visar att inställning till förtroende mot webbutiker skiljer sig 
mellan män och kvinnor. Kvinnor tenderar generellt känna mindre förtroende 
än vad män gör gentemot e-handel (Rodgers & Harris, 2003). 

2.3 Fyra kategorier av aspekter som påverkar 
förtroendet 
(Kim et al. 2008) menar att konsumentens förtroende påverkas genom en 
mängd olika faktorer när de väljer att handla på Internet. Genom att bilda en 
förståelse över faktorer som påverkar konsumentens förtroende kan företag 
som bedriver försäljning över Internet skapa användbara principer för att 
bygga upp ett starkare konsumentförtroende och motverka den upplevda 
risken med att handla. Tidigare studier som gjorts inom ämnet pekar på att 
det finns faktorer som har större betydelse än andra för att påverka 
förtroendet. Belanger et al. (2002) hävdar exempelvis att säkerhet är högt 
prioriterat hos konsumenter för att de ska känna förtroende till en webbutik.  
 
För att enklare identifiera potentiella faktorer som påverkar förtroendet till en 
webbutik vid Internetköp har Kim et al. (2008) utarbetat en teoretisk modell. 
Den består av fyra olika kategorier; upplevelsebaserade faktorer, 
influensbaserade faktorer, erfarenhetsbaserade faktorer och personliga 
faktorer. Enligt McKnight, Choudhury & Kacmar (2002) är faktorerna inom 
de olika kategorierna vitala egenskaper hos en webbutik ur konsumentens 
synvinkel för att skapa en god relation till företaget. Internetsäljare som 
uppfyller de olika egenskaperna hos konsumenten uppfattas som ärliga 
genom att de fullföljer avtalen med konsumenten och har aldrig avsikt att 
bidra till missnöje vid köpet. Med en kompetent inställning hos försäljaren 
genom strävan mot att leverera den produkt konsumenten förväntar sig ha 
beställt bidrar till ett förtroendeingivande intryck.  

2.3.1 Upplevelsebaserade faktorer  
Faktorer inom kategorin är kopplade till konsumenters synpunkter och 
uppfattningar om en webbutik. Informationskvalitet, upplevt integritetsskydd, 
säkerhetsskydd, företagets varumärke och webbutikens grafiska design är 
relaterade till nödvändiga egenskaper hos webbföretaget ur konsumentens 
synvinkel för att skapa förtroende (McAllister, 1995). 
 
Under kategorin för upplevelsebaserade hamnar de faktorer som direkt kan 
påverkas genom utvecklarens medvetna design.  



   
 

   
 

De upplevelsebaserade faktorerna blir direkta designprinciper för utvecklaren 
att förhålla sig till. Det relaterar till teorin enligt Löwgren & Stolteman 
(2005) som menar att det är upp till designers att se till människors behov och 
möta dem med adekvat design. De menar också att design inte bara är 
estetiska kvalitéer utan också bland annat funktion, information, struktur och 
allt som utvecklaren eller designers direkt kan påverka.  
 
Informationskvalitet 
Informationskvalitet är en aspekt relaterad till hur konsumenten uppfattar att 
information om produkter och transaktionen (köpet) är beskrivet av 
webbutiken. Information på Internet varierar kvalitetsmässigt och det finns 
mängder med webbplatser som avsiktligt vilseleder besökare genom dålig 
informationskvalitet. För att skapa ett förtroende hos konsumenten behöver 
webbutiken hålla en god informationskvalitet eftersom det förenklar för 
potentiella konsumenter att fatta rätt köpbeslut genom exempelvis bra 
beskrivning av olika produkter och detaljerad information om hur de ska gå  
tillväga vid köpprocessen (Kim et al. 2008). 
 
Upplevt integritetsskydd 
När konsumenter väljer att handla på Internet utsätter det sig alltid för en risk 
att webbutiken sprider vidare konfidentiell information som anges vid köpet. 
Kim et. al (2008) hävdar att en undersökning visade att 92% av de tillfrågade 
inte litar på att webbutiker behandlar privat information på ett säkert sätt trots 
att webbförsäljaren lovar det. Exempelvis personuppgifter, adressuppgifter, 
e-postadress och telefonnummer är vanligt att konsumenten behöver ange vid 
ett Internetköp och det finns webbutiker som sprider vidare denna typ av 
information till spammare och andra reklamföretag. Det är därför viktigt att 
webbutiken inger ett förtroende om hur konsumentens integritet skyddas 
(Kim et al. 2008). 
 
Säkerhetsskydd 
Transaktioner över Internet innebär en risk för konsumenten att utsätta sig för 
säkerhetshot. För att motverka konsumentens risk känsla med att genomföra 
en transaktion erbjuder webbutiker olika säkerhetslösningar för att skapa 
förtroende. Exempelvis genom att meddela konsumenten om hur webbutiken 
krypterar informationen och hur de lagrar informationen på skyddade servrar 
(Chellappa & Pavlou, 2002). 
 
Varumärke 
Varumärke handlar om människors uppfattning av en organisation. 
Människor väljer ofta att skapa ett snabbt intryck av organisationer, de kan 
exempelvis uppfattas som giriga, hederliga, pålitliga eller nyskapande.  
 



   
 

   
 

Många organisationer arbetar hårt för att skapa ett positivt intryck av 
varumärket, exempelvis företaget Volvo har under en lång tid arbetat för att 
symbolisera sitt varumärke med kvalité och säkerhet. Varumärkets anseende 
bygger inte på att människor analytiskt granskar organisationen innan de tar 
ställning, istället handlar det om känslomässiga reaktioner (Sundström, 
2005).  
 
Grafisk design 
Grafisk design innebär webbplatsens utseende och syftar till att hjälpa 
användaren navigera på webbplatsen. Ett bra intryck av utseendet hos 
användaren skapar förtroende till webbplatsen samtidigt som ett sämre 
intryck river ner förtroendet. Utseendet har främst en inverkan vid första 
intrycket eftersom det baseras på den grafiska formen av webbplatsen 
(Sundström, 2005).  

2.3.2 Influensbaserade faktorer 
En konsuments förtroende till en webbutik kan påverkas genom utomstående 
parter till företaget. Aspekter som exempelvis rykte genom andra webbsidor, 
certifieringar från tredje parter och rekommendationer från andra 
konsumenter kan ha en betydande inverkan på konsumentens inställning till 
webbutiken (Kim et al. 2008). 
 
Certifieringar genom tredje part 
För att konsumenter ska känna ett större förtroende för att handla på Internet 
finns det idag olika certifieringar en webbutik har möjlighet marknadsföra sig 
med för att intyga att företaget förhåller sig efter olika krav relaterade till e-
handel. Tidigare studie visar att certifieringar från tredje parter har positiv 
inverkan på konsumenter för att de ska känna ett större förtroende till 
webbutiken (Hu, Lin & Zhang, 2003).  
 
Det är olika organisationer som står bakom certifieringarna och det kan 
användas som bevis för att företaget har exempelvis kreditvärdighet (AAA) 
eller att de förhåller sig inom riktlinjerna för att erbjuda en trygg e-handel 
(Trygg E-handel). Enligt svensk distanshandel tycker var fjärde konsument 
att certifieringen Trygg e-handel är en av de viktigaste faktorerna för att de 
ska lita på en webbutik (Trygg e-handel, 2013). 
 
Rykte och rekommendationer 
Enligt Zhang & Zhang (2011) ökar försäljningen av varor om webbutiken har 
ett gott rykte bland konsumenter samtidigt som det får motsatt effekt om den 
har ett dåligt rykte. Det finns olika typer av forum och webbplatser där 
konsumenter har möjlighet att dela åsikter om webbutiker. Pricerunner och 
Prisjakt är exempel på två erkända jämförelsesajter där konsumenter har 
möjlighet att betygsätta produkter och webbutiker.  



   
 

   
 

Det sociala fenomenet Facebook med ca 655 miljoner användare dagligen 
världen över (Facebook, 2013) är ett annat forum där konsumenter enkelt kan 
dela åsikter med varandra om webbutiker och påverka försäljarens rykte.  Det 
finns olika sätt för konsumenter att påverka en webbutiks rykte, slutsatsen 
som går att dra av fenomenet är att människor gillar att informera andra om 
deras köp upplevelser hos en försäljare (Kim et al. 2008). 

2.3.3 Erfarenhetsbaserad inställning 
Kategorin relaterar till konsumenters erfarenheter vid handlandet hos en 
webbutik. Konsumenter skapar oftast förhållande till en webbutik där de 
känner sig bekväma. Det kan innebära att de vet hur man söker efter olika 
produkter i webbutiken eller hur de integrerar med sidan när en beställning 
ska göras. Konsumenter väljer oftast att återgå till webbutiker där de haft en 
positiv köp upplevelse och väljer bort försäljare de haft negativa upplevelser 
med eftersom att de förväntar sig en framtida upplevelse baserat på deras 
tidigare erfarenhet. Ett positivt intryck vid tidigare köptillfällen skapar ett 
förtroende till försäljaren, vilket är värdefullt för en webbutik (Kim et al. 
2008). 

2.3.4 Personlig inställning 
Människor är individer och har egna uppfattningar om vad som frambringar 
förtroende till en annan part. Beroende på upplevelser, kulturell bakgrund 
andra personliga aspekter skapas en inställning om hur benägen man är att 
lita på andra. Ett generellt förtroende byggs inte upp av en specifik händelse 
utan snarare av livslånga erfarenheter i olika sociala sammanhang. En 
människa som är mer öppen för att lita på andra människor är även mer 
benägna till att skapa ett förtroende till webbutiker. Aspekter inom kategorin 
är väldigt svårt för en webbutik att påverka eftersom de är grundade i ett 
större sammanhang (Kim et al. 2008). 

2.4 Viktiga förtroendefaktorer enligt tidigare 
forskning 
Kim et al. (2008) påstår med hjälp av sin studie att i stort sett samtliga 
faktorer inom den upplevelsebaserade- samt influensbaserade kategorin har 
en stor inverkan på konsumentens förtroende när de väljer att handla.  
 
Däremot visar studien att certifieringar från tredje part, som ingår i den 
influensbaserade kategorin, inte har en betydande inverkan för att 
konsumenten ska uppleva ett större förtroende för webbutiken. Påståendet är 
däremot intressant att undersöka eftersom att Zhang et al. (2003) påstår i en 
annan studie att certifieringar från tredje parter har en viktig inverkan på 
konsumenter för att de ska känna förtroende till en webbutik.  



   
 

   
 

Vilket även kan styrkas av Trygg E-handel (2013) som menar att var fjärde 
svensk tycker att deras certifiering (Trygg E-handel) är en av de viktigaste 
faktorerna för att de ska känna förtroende till en webbutik.  
 
McKnight et al. (2002) hävdar med hjälp av sin studie att sidans grafiska 
design är den viktigaste komponenten för att bygga ett förtroende till 
konsumenten. Påståendet indikerar på att konsumentens förtroende påverkas 
drastiskt beroende på om de upplever att hemsidan är snygg och enkel att 
navigera på.  
 
Enligt statistik från Svensk distanshandel (2011) bör företag erbjuda flera 
olika betalningsalternativ för att öka förtroendet hos konsumenter till 
webbutiker. En genomförd undersökning visar en jämn fördelning av 
föredragna betalningsalternativ som kortbetalning, direktbetalning via bank 
och faktura (Svensk distanshandel, 2011). 

2.4.1 E-barometern 
E-barometerns studie utgörs av ett samarbete mellan Posten, Svensk 
distanshandel och HUI Research. De samlar in information angående den 
svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-handel avser 
beställning av varor över Internet. Köp av tjänster som resor, hotell och 
konserter lämnas utanför undersökningen. Studien genomförs med hjälp av 
TNS SIFOs Internetpanel och bygger på ett representativt urval av Sveriges 
befolkning mellan 18-79 år. Det utgör en miniatyr av populationen för de 
cirka 90 procent av befolkningen som har tillgång till Internet (E-barometern, 
2012). 
 

 
Figur 2.2: Viktigast för att konsumenten ska känna sig trygg, E-barometern, 2012. 



   
 

   
 

Rapporten av studien presenterar ett avsnitt angående trygghet gentemot e-
handel. Figur 2.2 visar ett stapeldiagram över hur konsumenter fördelas bland 
faktorer som kopplar till trygghet vid Internethandel.  
Respondenten har fått kryssa för de tre faktorer som anses viktigast för 
känslan av trygghet. Diagrammet visar att starkt varumärke är viktigast för 
trygghet vid Internethandel. På en andraplats ligger faktorn om flera 
betalningsalternativ (E-barometern, 2012). 

2.5 Förtroendemodell 
Modellen (se figur 2.3) har skapats utifrån Kim et al. (2008) fyra olika 
kategorier och tidigare forskning. Varje kategori innehåller egenskaper eller 
faktorer som påverkar konsumentens förtroende till en webbutik. 
Influensbaserade- och upplevelsebaserade kategorierna innehåller faktorer 
som är en enklare för en webbutik att påverka. Erfarenhetsbaserad- och 
personlig inställning är svårare för en specifik webbutik att påverka eftersom 
de är relaterade till konsumentens inställning gentemot e-handel.  Studien 
undersöker samtliga faktorer och egenskaper inom modellen.    
 

 
Figur 2.3: Fyra kategorier som påverkar förtroendet, baserad på faktorer från E-barometern 
(2012) & Kim et al. (2008). 



   
 

   
 

 
3. Metod 
Den kvantitativa undersökningen strävade mot en extensiv metod med 
deduktiv och individualistisk ansats. Elektronisk enkät skapad genom Google 
Survey’s användes för att göra en stickprovsundersökning av den tilltänkta 
populationen. Undersökningen inriktades mot svenska konsumenter som 
tidigare handlat hemelektronik. För att analysera resultatet användes 
Googley Survey för univariat analys och verktyget SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) för bivariat analys 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Undersökningen tillämpade en kvantitativ ansats för att sträva mot en 
extensiv metod. En extensiv metod innebär att studera många enheter för att 
skapa ett generellt resultat som kan bidra till rekommendationer till samtliga 
företag som väljer att bedriva försäljning av hemelektroniksvaror inriktade 
mot svenska konsumenter. Undersökningen är enligt Jacobsen (2002) relativt 
sluten eftersom att relevant information är förhandsdefinierad i olika 
variabler som sedan respondenterna besvarar genom att de anger 
variabelvärden. Med hjälp av en extensiv och relativt sluten inriktning i 
undersökningen analyserades en stor mängd enheter och information blev 
effektivare att systematisera.  
 
Då undersökningen är av kvantitativ karaktär och variabelvärden samlas in 
tillämpades kvantifiering. Respondenternas variabelvärden är detsamma som 
kvantifierade data eller hårddata och behandlas statistiskt (Ejvegård, 2009). 
Med programvaran SPSS och Google Survey som verktyg har hårddata 
sammanställts och statistiska analyser utarbetats. Med en kvantitativ statistisk 
ansats illustrerades resultatet av insamlad hårddata i en empirisk 
sammanställning. En sammanställning med diagram och tillhörande text 
redovisar för hur verkligheten ser ut och erbjuder läsaren att göra egna 
tolkningar, beräkningar och analyser av resultatet. 
 
Studien tillämpades en deduktiv ansats genom att mäta förtroendefaktorer 
hämtade från tidigare forskning och vedertagna faktorer baserade på 
undersökarnas erfarenheter av e-handel (Jacobsen, 2002). Vedertagna 
faktorer i undersökningen är främst baserade på undersökarnas kunskap inom 
ämnesområdet, men kan även styrkas av tidigare teori.  
 
Då undersökningen adresserar en stor mängd deltagare tillämpades ett 
distanserat förhållningssätt vilket innebär att insamling av data sker med 
avstånd från respondenterna (Jacobsen, 2002).  
Det ter sig naturligt då datainsamlingen genomförts med hjälp av elektroniska 
enkäter och det inte är angeläget att styra utfallet på något vis.  



   
 

   
 

 
Med en individualistisk ansats menar Jacobsen (2002) att den enskilda 
individen utgör källan för empiri. Ansatsen har tillämpats för en 
stickprovsundersökning eftersom Internetköp genomförs av individen och 
påverkar dess inställning samt värderingar vid direkt interaktion med en 
webbutik. Ett antagande finns om att ett förtroende gentemot e-handel inte i 
första hand påverkas av sociala sammanhang utan av individens omedelbara 
och personliga upplevelse (Jacobsen, 2002). 

3.2 Datainsamling  
En kvalitativ undersökning som öppen individuell intervju eller gruppintervju 
hade varit att föredra om stödjande teori för en kvantitativ ansats saknats 
(Jacobsen, 2002). Med intervjuer hade olika förtroendefaktorer kunnat 
identifieras och lägga grund för en senare kvantitativ mätning av dem. Ett 
sådant tillvägagångssätt uteslöts då det existerar tillräcklig teori och forskning 
inom ämnesområdet. Dessutom har undersökarna förkunskap i ämnesområdet 
och kan definiera förtroendefaktorer grundade ur egen erfarenhet. 
 
En stickprovsundersökning har tillämpats då undersökningens 
individualistiska och kvantitativa ansats motiverade en sådan. En elektronisk 
enkät för stickprovsundersökning har genomförts med motiveringen att 
undersökarna är angelägna om att tillfråga en stor mängd individer (Jacobsen, 
2002). Att tillämpa elektronisk enkät är ett utmärkt tillvägagångssätt för att 
nå rejäl spridning av den (Trost, 2012). Ett antagande är att respondenter 
tenderar mer tillmötesgående och angelägna att besvara en elektronisk enkät 
då de själva har möjligheten att styra huruvida de vill delta eller inte. De 
behöver heller inte besvara enkäten direkt utan väljer själva när de kan och 
vill besvara den.  
 
Med Google’s survey-applikation har enkäten utformats. Tjänsten är gratis 
och dessutom väldigt användarvänlig med god pedagogik. Google är bland de 
största aktörerna för utveckling av webb i världen vilket motiverade valet av 
enkätverktyg. Verktyget sammanställer empirin i Excel dokument och 
genererar automatiskt grafer och diagram.  
 
För spridning av enkäten har det sociala mediet Facebook använts. Facebook 
som verktyg för enkätspridning motiveras då det i Sverige har nästan 5 
miljoner användare som näst intill är jämnt fördelade bland kvinnor och män 
samt mellan åldrar 18-54 år. Drygt 52 procent av Sveriges befolkning är 
användare av Facebook (Social baker, 2012). Med offentliga inlägg i 
nyhetsflöden och skapandet av ett offentligt evenemang har enkäten spridits 
över webben med Facebook.  



   
 

   
 

Då publiceringar är offentliga når de också utöver bekantskapskretsen och 
distribueras fritt som resultat av en uppmaning till bekanta om att dela 
enkäten vidare.  

 
3.2.1 Population och urval 
Undersökningen adresserar svenskar som någon gång har genomfört minst ett 
köp av hemelektronik över Internet. Med hjälp av en inledande fråga 
sorterades personer bort som inte hade handlat hemelektronik över Internet, 
och de hade inte heller möjlighet att besvara enkäten. De som hade handlat 
utgjorde den befolkningsgrupp eller population som studien uttalar sig om.  
 
Då det av praktiska skäl inte går att erhålla svar från samtliga individer i den 
tilltänkta populationen tillämpades ett bekvämlighetsurval för att nå ett 
representativt urval. Enligt Jacobsen (2002) innebär bekvämlighetsurval att vi 
väljer att undersöka personer vi enklast kan nå ut till med vår undersökning. 
Med ett bekvämlighetsurval delade vi ut undersökningen till vänner, bekanta 
och släktingar på Facebook. För att sträva mot ett representativt urval av 
populationen delades undersökningen genom ett offentligt evenemang som 
alla Facebookanvändare hade möjlighet att ta del av. Vi fick även hjälp av 
vänner, bekanta och släktingar att dela vidare enkäten så att fler användare 
hade möjlighet att delta i undersökningen.  
 
Vi var medvetna om att ett bekvämlighetsurval kan ifrågasättas i vetenskaplig 
forskning men vi motiverar valet med att Facebook är ett utmärkt sätt att 
sprida enkäten till en stor mängd svenska konsumenter. Med ett gemensamt 
nätverk på ungefär 1500 personer finns en blandning av kön, åldrar och 
sysselsättning vilket förutsatte att det var möjligt att ge en relativt 
representativ miniatyr av populationen.  

3.2.2 Genomförande 
Elektroniska enkäter har utformats med hjälp av Google’s survey-applikation 
och spridits genom Facebook. Insamlad empiri registrerades i ett 
Exceldokument för analys. Google’s applikation gör det också möjligt att 
automatiskt göra en sammanställning och generera tabeller och grafer över 
den empiri som samlats in. Den elektroniska enkäten har av bägge 
undersökarna delats via Facebook’s nyhetsflöde så att bekanta kan ta del av 
den. Dessutom har ett offentligt evenemang publicerats om inbjudan till att 
delta i enkätstudien. Vidare uppmanades det att bjuda in ytterligare personer 
eller att dela den vidare i nyhetsflöden. Fördelen med offentliga evenemang 
är att enkäten i teorin har möjlighet att nå samtliga användare av Facebook. 
Då enkäten utformades svenskspråkig antog vi att bara svenskar deltog.  
 



   
 

   
 

En enkät med stängda och obligatoriska frågor utarbetades. Med stängda 
frågor främjas statistisk bearbetning av kvantitativ empiri och lämnar ingen 
plats för kvalitativt empiriskt bidrag. Obligatoriska frågor eliminerade 
chansen för partiellt bortfall, det vill säga respondenter som utelämnar svar 
om vissa frågor. Stor ansträngning gjordes för att enkätens komplexitet och 
omfattning skulle vara låg och därför eliminera individbortfall på grund av 
intressebrist (Körner & Wahlgren, 2005). 
 
Enkäten (Se bilaga I) inleddes med ett missivmeddelande där bakgrund, 
förklaring och syfte redogjordes samt en urvalsfråga. Urvalsfrågan sorterade 
bort de som fallit utanför kontexten för definierad population, vilket innebär 
att de som inte har handlat hemelektronik över Internet sorterades bort. 
 
De respondenter som handlat hemelektronik över Internet kunde delta i 
studien och slussades vidare i enkäten. Enkätens andra sida syftade till att 
samla data kring respondentens bakgrund och inställning till Internetköp av 
hemelektronik. Bakgrundsfrågor av nominalskalig karaktär förekom som 
exempelvis om respondenten är kvinna eller man. Frågor angående 
inställning till Internetköp hemelektronik förekom också. 
 
Vidare i enkäten (Se bilaga 1) följde påståenden angående olika 
förtroendefaktorer att värdera utifrån en ordinalskala där värden ordnas i ett 
rankingsystem (Hjerm & Lindgren, 2010). Enkäten avslutades med ett 
meddelande som tackade respondenten för bidraget till undersökningen. Det 
fanns också möjlighet att med fritext formulera synpunkter på enkätens 
utformning och relevans i sitt sammanhang vilket eventuellt ger undersökarna 
användbar input för analys av empirin. 
 
En tidplan angående enkätens livslängd uppskattades till en vecka. En veckas 
aktiv datainsamling fick vara tillräcklig då det genererade 196 svar. 
Påminnelser angående enkäten gjordes kontinuerligt flera gånger dagligen för 
att marknadsföra den.  

3.3 Analys 
Den kvantitativa karaktären av undersökningen motiverade univariat och 
bivariat analys. Enkätfrågorna är detsamma som variabler och är terminologi 
i sammanhanget för statistisk analys. Respondenternas värden av variabler 
utgjorde hårddata. Med univariat analys såg man till enkätens enskilda 
variabler oberoende av varandra. Undersökarna var angelägna om att se 
fördelning bland respondenter för enskilda variabler. Bivariat analys var ett 
senare steg och såg till förhållandet mellan två variabler (Hjerm & Lindgren, 
2010). 
 



   
 

   
 

Med ett univariat analytiskt tillvägagångssätt syftade studien till att visa 
fördelning av variabler i både absoluta och relativa tal. Enligt Jacobsen 
(2002) innebär absoluta tal hur respondenter fördelats på de olika variablerna, 
proportionen av variabeln. De absoluta talen omvandlades också till relativ 
procentuell fördelning. Med cirkeldiagram och stapeldiagram redovisades 
fördelningen grafiskt och beskrevs med text. 
 
För att analysera resultatet ytterligare tillämpades bivariat analys. Den 
univariata analysen har lagt grund för spekulationer om samvariation mellan 
variablerna och med den bivariata analysen kunde statistiska förhållanden 
presenteras. Undersökarna ställde de inledande bakgrundsvariablerna mot de 
avslutande rangordningsvariablerna för att analysera kring samvariation. 
Korstabeller användes för att visa variablers värden i jämförelse med 
varandra. Det gav en översiktlig bild av skillnader och likheter variabler 
emellan (Jacobsen, 2002). 
 
Bivariat analys av resultatet i empirin gjordes med hjälp av verktyget SPSS. 
Med hjälp av verktyget skapades olika typer av grafiska diagram eller tabeller 
som visar samvariation mellan bakgrundsvariabler och olika aspekter som 
påverkar konsumentens förtroende. Resultatet analyserades även i vissa 
sammanhang mot tidigare forskning och teori.  

3.4 Validitet 
För att kvalitetssäkra uppsatsen bör validitet av den mätas. En bedömning om 
att studien verkligen mäter det som avsetts (Ejvegård, 2009). 
 
Med hjälp av teori och kunskap från e-handel anser författarna att väsentliga 
egenskaper relaterade till förtroendet gentemot e-handel tagits med i 
undersökningen. Genom grundläggande teori och tidigare forskning av vad 
som påverkar konsumentens förtroende till webbutik har författarna gjort 
tolkningar som utformats i olika påståenden. För att försäkra oss om att 
respondenterna är förstående med samtliga påståenden och frågor testades 
enkäten av en testperson. Med hjälp av testpersonen beräknades även 
ungefärlig tid för genomförandet av enkäten. Undersökningen tog ungefär tre 
minuter att besvara vilket motiverade att undersökningen inte har för många 
frågor och minskade risken för oengagerade svar hos respondenterna. För att 
bidra till enklare förståelse i enkäten var i stort sett samtliga påståenden lika 
utformade och använde samma intervallskala (1-4). Med hjälp av samma 
intervallskala var det möjligt att mäta svar från påståenden i enkäten med 
varandra och göra rättvisa jämförelser.   



   
 

   
 

3.5 Etiska överväganden 
Enligt Jacobsen (2002) är det vanligt att människor uppträder annorlunda när 
de blir undersökta. Det kan exempelvis bero på att enheter inte vill avslöja sig 
själva, tillfredsställa undersökaren eller framställa sig själva på ett annat sätt. 
För att minska risken används informerat samtycke med undersökta genom 
att informera om ett fritt deltagande, vilket innebär att de är medvetna om 
risker och vinster med att delta i undersökningen. Deltagare i undersökningen 
behandlades som anonyma, med anonymitet menar vi att det är omöjligt att 
koppla information från frågeformulären till den enskilda personens identitet. 
 
Respondenternas anonymitet redogjordes noggrant i inbjudan och 
missivbrevet för enkäten. Undersökarna förklarade tydligt på flera ställen att 
enkätsvar hanteras konfidentiellt och att det inte finns något intresse att 
koppla svaren till deltagarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

4. Empiriskt resultat 
Här redovisas resultat från samtliga frågor och påståenden i enkäten. Varje 
fråga och påstående presenteras individuellt med hjälp av grafiska diagram 
och förklarande text. Först presenteras de allmänna frågorna vilket är 
studiens bakgrundsvariabler. Frågor och påståenden från 
enkätundersökningen är sedan indelade i de fyra kategorierna från teori; 
erfarenhetsbaserad inställning, personlig inställning, upplevelsebaserade 
faktorer och influensbaserade faktorer.  

4.1 Allmänna frågor  

4.1.1 Fördelning mellan kvinnor och män 
Är du kvinna eller man? 
 

 
 
Av de totalt 196 respondenterna är 132 personer (67%) män och 64 personer 
(33%) kvinnor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
4.1.2 Födelseår 
Vilket år är du född? 
 

 
Frekvenstabellen visar att de flesta respondenter är födda mellan 1982-1992. 
De utgör 90 procent av respondenterna. De allra flesta är födda 1989 (23%) 
tätt följt av dem födda 1988 (16%).  
 

4.1.3 Inkomst 
Vad tjänar du per månad efter avdragen skatt? 
 

 



   
 

   
 

 
Största andelen av respondenterna, 77 personer, har en inkomst under 10 000 
kr i månaden efter skatt, det motsvarar 39% av samtliga deltagare i enkäten. 
49 respondenter (25%) har en inkomst på 15 001 - 20 000 kr, de två nämnda 
lönekategorierna motsvarar majoriteten av samtliga deltagare i enkäten. Den 
tredje största kategorin, 20 001 - 25 000, består av 27 personer (14%). I 
lönekategorin 10 001 - 15 000 kr ingick 19 personer (10%) och följs tätt av 
kategorin 25 001 - 30 000 kr som består av 14 respondenter (7%). De tre 
nästkommande kategorierna som motsvarar en lön över 30 000 kr efter skatt 
eller de som inte vet/vill inte berätta sin lön har en låg procentansats i frågan 
där samtliga ligger på 2%.    
 

4.1.4 Hur ofta handlar konsumenter Hemelektronik över 
Internet 

Hur många gånger har du handlat HEMELEKTRONIK över Internet det 
senaste halvåret? 

 
 
Under det senaste halvåret har 74 respondenter (38%)  handlat hemelektronik 
över Internet en gång. 67 personer (34%) har handlat 2 till 4 gånger. 42 
peroner (21%) har inte handlat det senaste halvåret. 10 personer (5%) har 
handlat 5 till 10 gånger och så lite som 3 personer har handlat 10 gånger eller 
fler. 
 

 

 

 

 
 
 



   
 

   
 

4.1.5 Fysisk eller Internetbutik 
Hur handlar du helst HEMELEKTRONIK? 
 

 
 
Den större delen av respondenterna, 121 personer (62%), föredrar att handla 
hemelektronik i en fysisk butik. En dryg tredjedel, 75 personer (38%), 
handlar helst i en Internetbutik. 

4.2 Erfarenhetsbaserad inställning 

Empiri för de erfarenhetsbaserad inställning illustreras grafiskt i 
stapeldiagram där y-axeln (lodrät) avser antal personer och x-axeln (vågrät) 
visar fördelning mot förtroendeskala. 
 

4.2.1 Vana  
Jag tycker att jag har god vana av att handla HEMELEKTRONIK över 
Internet 
 

 
 
72 personer (37%) av respondenterna instämmer i stort sett med påståendet 
om att de har god vana av att handla hemelektronik över Internet. 56 personer 
(29%) instämmer helt, 42 personer (21%) instämmer delvis och 26 personer 
(13%) instämmer inte alls. 
 
 
 



   
 

   
 

4.2.2 Konsekvent 

Jag handlar helst HEMELEKTRONIK från en webbutik där jag handlat 
tidigare 
 

 
Respondenterna fick frågan om de helst handlar hemelektronik av en 
webbutik de tidigare handlat av. Majoriteten av deltagarna, 99 st (51%), 
instämmer helt med påståendet. 69 personer (35%) instämmer i stort sett med 
påståendet, 18 personer (9%) instämmer delvis och endast 10 personer (5%) 
instämmer inte alls.  

4.3 Personlig inställning 

Empiri för de personlig inställning illustreras grafiskt i stapeldiagram där y-
axeln (lodrät) avser antal personer och x-axeln (vågrät) visar fördelning mot 
förtroendeskala. 
 

4.3.1 Erfarenheter av Internetköp  

Jag har överlag goda erfarenheter av att handla HEMELEKTRONIK över 
Internet 

 
96 deltagare (49%) instämmer helt med att de överlag har goda erfarenheter 
att handla hemelektronik över Internet. 76 personer (39%) svarar att det 
instämmer i stort sett medan alternativ 1 och 2 har betydligt mindre 
respondenter. 17 personer (9%) instämmer delvis och endast 7 personer (4%) 
instämmer inte alls.  
 



   
 

   
 

4.3.2 Trygghet 
Jag känner mig trygg när jag handlar HEMELEKTRONIK över Internet

 
78 personer (40%) instämmer helt och 84 personer (43%) instämmer i stort 
sett med påståendet att de känner sig trygga när de handlar hemelektronik på 
Internet. 25 personer (13%) instämmer delvis och 9 personer (5%) instämmer 
inte alls med att de känner sig trygga när de handlar hemelektronik på 
Internet.  
 
 

4.4 Upplevelsebaserade faktorer 

Empiri för de upplevelsebaserade faktorerna illustreras grafiskt i 
stapeldiagram där y-axeln (lodrät) avser antal personer och x-axeln (vågrät) 
visar fördelning mot förtroendeskala. 

4.4.1 Erkänd aktör 
Det är viktigt för mig att webbutiken är ett ERKÄNT & ETABLERAT 
företag för att känna förtroende 
 

 
Drygt en fjärdedel, 52 personer (26%), instämmer helt med påståendet om att 
ett erkänt och etablerat företag är viktigt för förtroende för en webbutik. 
Nästan hälften av respondenterna, 95 personer (48%) instämmer i stort sett. 
Drygt en femtedel, 42 personer (21%), instämmer delvis och 8 personer (4%) 
instämmer inte alls. 



   
 

   
 

4.4.2 Utseende 
Det är viktigt för mig med ett PROFESIONELLT utseende/design för att 
känna förtroende för en webbutik 
 
 

 
Drygt hälften, 114 personer (58%), instämmer helt med påståendet om att ett 
professionellt utseende och design är viktigt för att känna förtroende för en 
webbutik. 71 personer (36%) instämmer i stort sett, 10 personer (5%) 
instämmer delvis och endast en person instämmer inte alls. 
 
 

4.4.3 Uppdaterad  

Det är viktigt för mig att webbutiken UPPDATERAS med jämna 
mellanrum för att känna förtroende för den 
 

 
95 personer (48%) instämmer helt med att det är viktigt att webbutikens 
hemsida uppdateras kontinuerligt för att de ska känna ett förtroende. 71 
personer (36%) instämmer i stort sett med påståendet, 26 personer (13%) 
instämmer delvis och 4 personer (2%) instämmer inte alls.  

 

 
 



   
 

   
 

4.4.4 Språk 

Det är viktigt för mig att webbutiken är SVENSKSPRÅKIG för att känna 
förtroende för den 
 

 
Påståendet har en jämn fördelning bland svarsalternativen, 61 personer (31%) 
instämmer delvis med påståendet vilket och innebär det vanligaste svaret. 58 
personer (30%) instämmer i stort sett och 50 personer (26%) instämmer helt. 
En mindre mängd av respondenterna, 27 personer (14%), instämmer inte alls 
med påståendet.  

4.4.5 Företagsbeskrivning 

Det är viktigt för mig att webbutiken har en 
FÖRETAGSBESKRIVNING för att känna förtroende för den 
 

 
Svarsalternativen instämmer helt och instämmer i stort sett fick nästan lika 
stort antal respondenter i påståendet. 69 personer (drygt 35%) instämmer helt 
med påståendet och 68 personer (knappt 35%) instämmer i stort sett. 47 
respondenter (24%) instämmer delvis och 12 personer (6%) instämmer inte 
alls.  

 

 
 



   
 

   
 

4.4.6 Kontaktuppgifter  
Det är viktigt för mig att webbutikens KONTAKTUPPGIFTER är lätta att 
hitta för att känna förtroende för den 

 
I påståendet om kontaktuppgifter väljer en stor del av respondenterna att de 
instämmer helt. 140 personer (71%) instämmer helt med påståendet, 43 
personer (22%) instämmer i stort sett, 12 respondenter (6%) instämmer delvis 
och endast 1 respondent instämmer inte alls.  
 

4.4.7 Kundsupport  
Det är viktigt för mig att webbutikens KUNDSUPPORT är bra för att 
känna förtroende för den 
 

 
 
I påståendet om det är viktigt att en webbutik har en bra och pålitlig 
kundsupport väljer 121 respondenter (62%) svarsalternativet instämmer helt. 
60 deltagare (31%) instämmer i stort sett med påståendet, 12 personer (6%) 
intsämmer delvis och 3 personer (2%) instämmer inte alls.  

 

 
 



   
 

   
 

4.4.8 Produktbeskrivning 

Det är viktigt för mig med fullständig PRODUKTBESKRIVNING av 
varor  för att känna förtroende för en webbutik 
 

 
Av respondenterna anser 126 personer (64%) att de instämmer helt med 
påståendet om att en fullständig produktbeskrivning av varor är viktigt för att 
känna förtroende för webbutiken. Drygt en fjärdedel, 54 personer (28%), 
instämmer i stort sett. 14 personer (7%) instämmer delvis och endast 2 
personer instämmer inte alls med påståendet.  
 

4.4.9 Garanti 
Det är viktigt för mig med tydlig information angående KÖPGARANTI för 
att känna förtroende för en webbutik  
 

 
 
114 personer (58%) instämmer helt i påståendet om att det är viktigt att en 
webbutik visar tydlig information angående köpgaranti när det väljer att 
handla på Internet. 59 personer (30%) instämmer i stort sett, 20 deltagare 
(10%) instämmer delvis och 3 personer (2%) instämmer inte alls med 
påståendet.  
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

4.4.10 Ångerrätt  
Det är viktigt för mig med tydlig information angående ÅNGERRÄTT för 
att känna förtroende för en webbutik  
 

 
 
56% av respondenterna, vilket motsvarar 109 personer, instämmer helt med 
påståendet om att det är viktigt med tydlig information angående ångerrätt 
vid ett Internetköp. 55 personer (28%) instämmer i stort sett med påståendet 
och endast 26 personer (13%) instämmer delvis samt 6 personer (3%) 
instämmer inte alls.  

4.4.11 Betalning 
Det är viktigt för mig att kunna välja mellan olika 
BETALNINGSALTERNATIV för att känna förtroende för en webbutik 
 

 
Den största andelen av respondenter, 82 personer (42%), instämmer i stort 
sett med påståendet om att det är viktigt att ha möjlighet att välja mellan olika 
betalningsalternativ som t.ex. kreditkort, Internetbank eller faktura. 75 
personer (38%) instämmer helt med påståendet, 31 personer (16%) 
instämmer delvis och 8 personer (4%) instämmer inte alls.  
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

4.4.12 Personuppgifter  
Det är viktigt för mig att veta hur webbutiken hanterar mina 
PERSONUPPGIFTER för att känna förtroende för den 
 

 
 
I påståendet att det är viktigt att veta hur webbutiken hanterar konsumentens 
personuppgifter vid ett köp väljer de flesta respondenterna skala 3 eller 4. 79 
personer (40%) instämmer helt med påståendet och 69 personer (35%) 
instämmer i stort sett. 33 personer (17%) instämmer delvis och 15 personer 
(8%) instämmer inte alls.  

4.4.13 Kontokort 
Det är viktigt för mig att veta hur webbutiken hanterar mina 
KONTOKORTSUPPGIFTER för att känna förtroende för den 
 

 
Hela 152 personer (78%) av samtliga respondenter instämmer helt med 
påståendet om att kunskap om hantering av deras kontokortsuppgifter är 
viktigt för förtroende. 27 personer (14%) instämmer i stort sett, 11 personer 
(6%) instämmer delvis och 6 personer (3%) instämmer inte alls med 
påståendet. 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

4.4.14 Leveransstatus 
Det är viktigt för mig att kunna se ORDER/LEVERANSSTATUS för att 
känna förtroende för en webbutik 
 

 
Knappt över hälften av respondenterna, 100 personer (51%) anser att det är 
viktigt att kunna se order- och/eller leveransstatus för att känna förtroende för 
en webbutik och instämmer helt med påståendet. 70 personer (36%) 
intstämmer i stort sett, 24 personer (12%) instämmer delvis och bara två 
personer instämmer inte alls. 
 

4.5 Influensbaserade faktorer 

Empiri för de influensbaserade faktorerna illustreras grafiskt i stapeldiagram 
där y-axeln (lodrät) avser antal personer och x-axeln (vågrät) visar fördelning 
mot förtroendeskala. 

4.5.1 Rekommendation 
Det är viktigt för mig att vänner och släkt REKOMMENDERAT en 
webbutik för att känna förtroende för den 
 

 
 
En stor andel av respondenterna håller inte med i påståendet om att det är 
viktigt att en vän eller släkting har rekommenderat webbutiken tidigare, 80 
personer (41%) instämmer delvis i påståendet och 71 personer (36%) 
instämmer inte alls. En liten skara av respondenterna, 37 personer (19%), 
instämmer i stort sett med påståendet men endast 8 personer (4%) instämmer 
helt.  



   
 

   
 

4.5.2 Sociala medier 

Det är viktigt för mig att webbutiken har blivit rekommenderad i SOCIALA 
MEDIER (Facebook, Twitter eller Pinterest etc.) för att känna förtroende 
för den 
 

 
Rekommendationer om en webbutik genom sociala medier är av mindre 
betydelse för respondenterna eftersom de flesta har valt skalan 1 eller 2. 84 
personer (43%) instämmer delvis och 81 personer (41%) instämmer inte alls. 
26 personer (13%) instämmer i stort sett med påståendet och 5 personer (3%) 
instämmer helt. 

4.5.3 Reklam 

Det är viktigt för mig att webbutiken har marknadsfört sig via TV - 
OCH/ELLER RADIOREKLAM för att känna förtroende för den 
 

 
 
Reklam har en enligt de flesta respondenterna ingen vidare betydelse för att 
skapa ett förtroende till en webbutik. 91 personer (46%) instämmer inte alls 
med påståendet om att det är viktigt att webbutiken marknadsför sig via 
exempelvis TV eller radio. 63 deltagare (32%) instämmer delvis, 36 personer 
(18%)  instämmer i stort sett och 6 personer (3%) valde svarsalternativet att 
de instämmer helt.  
 
 
 



   
 

   
 

4.5.4 Jämförelsesite 
Det är viktigt för mig att webbutiken har fått bra omdöme genom 
JÄMFÖRELSESITER (Pricerunner, Prisjakt etc.) för att känna förtroende 
för den 
 

 
Av respondenterna instämmer 78 personer (40%) i stort sett med påståendet 
om att bra omdömen genom jämförelsesiter är viktigt för förtroendet 
gentemot en webbutik. 54 personer (28%) instämmer i stort sett, 49 personer 
(25%) instämmer delvis och 15 peroner (8%) isntämmer inte alls. 

4.5.5 Recension 
Det är viktigt för mig att kunna läsa KUNDRECENSIONER om en 
produkt i webbutiken för att känna förtroende för den 
 

 

 
Det är en relativt jämn fördelning av respondenterna i påståendet att det är 
viktigt att kunna läsa kundrecensioner om en produkt i webbutiken. 65 
personer (33%) instämmer i stort sett med påståendet, 63 personer (32%) 
instämmer helt och 45 deltagare (23%) instämmer delvis. 23 personer (12%) 
instämmer inte alls med påståendet.  
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

4.5.6 Certifiering 

Det är viktigt för mig att webbutiken innehar CERTIFIERINGAR som 
“Trygg e-handel” och/eller “Hög kreditvärdighet” för att känna förtroende 
för den 
 

 
 
Angående påståendet om att certifieringar är viktigt för förtroende instämmer 
största delen av respondenterna, 80 personer (41%), i stort sett. Ungefär en 
tredjedel, 65 personer (33%), instämmer helt. 33 personer (17%) instämmer 
delvis och 18 personer (9%) instämmer inte alls. 
 
 
 
 



   
 

   
 

5. Analys 
Här analyserar vi det empiriska resultatet. En rangordning av faktorerna 
från den upplevelsebaserade och influensbaserade kategorin visar vilka 
faktorer som är viktigare än andra. Med hjälp av bakgrundsvariablerna har 
vi analyserat samvariationer inom varje kategori för att visa samband. Det 
empiriska resultatet har även jämförts med teori i vissa delar.  

5.1 Bakgrundsvariabler 
 
ID: Variabel: Modalvärde: Antal: Procent: 
BV1 Är du man eller kvinna? Man 132 67 
BV2 Hur gammal är du? 18-24 år 89 45 
BV3 Vad tjänar du per månad 

efter avdragen skatt? 
0-10 000 SEK 77 40 

BV4 Hur många gånger har du 
handlat hemelektronik över 
Internet det senaste 
halvåret? 

1 gång 74 37 

BV5 Hur handlar du helst 
hemelektronik? 

Fysisk butik 121 62 

Tabell 5.1: Bakgrundsvariabler. 
Bland respondenterna utgör männen 67 procent. Åldersgruppen mellan 18-24 
är bäst representerad (45%). De flesta har en månadsinkomst under 10 000 
kronor (40%). Större delen (37%) har handlat hemelektronik en gång det 
senaste halvåret. Majoriteten (62%) föredrar att handla hemelektronik i en 
fysisk butik. 
 
Lönevariabeln BV3 genererade ingen intressant analys vilket innebär att inga 
samband visas analysen. Samma motivering gäller även för BV4. Istället 
koncentrerar sig analysen på att visa skillnader mellan kön (BV1) och vart 
den svenska konsumenten handlar helst (BV5). En liten andel i 
undersökningen var över 30 år vilket har gjort att åldersvariabeln inte har 
analyserats.  
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

5.2 Rangordning av influensbaserade- och 
upplevelsebaserade faktorer 
 

Nr Kategori Påstående Modalvärde Modalprocent Median 

1 UB Kontokort 4 77,6% 4 

2 UB Lätt att hitta kontaktuppgifter 4 71,4% 4 

3 UB Produktbeskrivning 4 64,8% 4 

4 UB Kundsupport 4 61,7% 4 

5 UB Professionell sida 4 58,2% 4 

6 UB Information om köp garanti 4 57,7% 4 

7 UB Information om ångerrätt 4 55,6% 4 

8 UB Leveransstatus 4 51,0% 4 

9 UB Kontinuerligt uppdaterad 4 49,0% 3 

10 UB Personuppgifter 4 40,3% 3 

11 UB Erkänt varumärke 3 48,5% 3 

12 UB Välja olika betalningsalternativ 3 41,3% 3 

13 IF Certifiering 3 40,8% 3 

14 IF Jämförelsesite  3 39,3% 3 

15 UB Företagsbeskrivning 3 35,2% 3 

16 IF Kundrecensioner  3 33,7% 3 

17 IF Rek. av vän/släktning 2 40,8% 2 

18 IF Rek. genom sociala medier 2 42,3% 2 

19 UB Svenskspråkig sida 2 31,1 % 3 

20 IF Reklam 1 45,9% 2 
Tabell 5.2: Rangordning av influensbaserade- och upplevelsebaserade faktorer. 
I undersökningen var det 20 påståenden där respondenterna skulle värdera 
med hjälp av en skala från 1-4 hur viktiga de olika faktorerna var för att de 
skulle känna förtroende till en webbutik. Rangordningen (se Tabell 5.2) visar 
att det är främst upplevelsebaserade faktorer som konsumenter tycker är 
viktigt för att de ska känna förtroende till en webbutik. Den viktigaste faktorn 
enligt undersökningen är hur webbutiken informerar konsumenten hur de 
behandlar kontokorts uppgifter (77,6%).  
 
Baserat på teori från Chellappa & Pavlou (2002) och svaret från 
respondenterna har webbutiker stora möjligheter att skapa ett förtroende till 
konsumenten genom att exempelvis verifiera sig som en säker handelsplats 
eller informera konsumenten hur de krypterar information om kontokorts 
uppgifter på ett säkert sätt.  
 
 
 



   
 

   
 

5.3 Erfarenhetsbaserad inställning 
• EI1: Jag tycker att jag har god vana av att handla 

HEMELEKTRONIK över Internet 
 

• EI2: Jag handlar helst HEMELEKTRONIK från en webbutik där jag 
handlat tidigare 

 
Tabell 5.3: BV1 (Kön) * EI1 (Jag tycker att jag har god vana av att handla hemelektronik 
över Internet). 

I samvariationen (se tabell 5.3) mellan variabeln BV1 och EI1 får både man 
och kvinna modalvärdet 3. Däremot är det en större spridning mellan 
kvinnorna och en stor del av respondenterna infinner sig på skalan 1-2. 
29,2% instämmer delvis och 27,7% instämmer inte alls med påståendet av 
kvinnorna. Det tyder på att majoriteten av kvinnorna inte känner sig erfarna 
med att handla hemelektronik på Internet. Modalvärdet för männen är också 
3 men jämfört med de kvinnliga respondenterna har 37,4% av de manliga 
deltagarna svarat att de instämmer helt med påståendet, vilket kan jämföras 
med kvinnorna där endast 10,4% instämmer helt. Analysen tyder på att män i 
undersökningen har en godare vana än kvinnorna av att handla hemelektronik 
på Internet.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  EI1: Jag tycker att jag har god vana av att handla HEMELEKTRONIK över 
Internet 

BV1: Kön Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
stort sett 

Instämmer helt Totalt 

Man 

             

Antal 9 23 50 49 131 

Procent 6,9% 17,6% 38,2% 37,4% 100,0% 

Kvinna Antal 18 19 21 7 65 

 Procent 27,7% 29,2% 32,3% 10,8% 100,0% 

Totalt Antal 27 42 71 56 196 

 Procent 13,8% 21,4% 36,2% 28,6% 100,0% 



   
 

   
 

 
Tabell 5.4: EB2 (Jag handlar helst hemelektronik från en webbutik där jag handlat tidigare). 

Kim et al. (2008) hävdar att konsumenter skapar ett förhållande till 
webbutiker där de handlat tidigare eftersom de känner sig bekväma med 
handlandet och där av skapar ett förtroende. I tabell 5.4 visar EB2 att teorin 
stämmer överens med respondenternas svar i undersökningen med 
modalvärdet 4 (instämmer helt), vilket hela 50,5% av deltagarna svarat. Svar 
från EB2 styrker även teori från Kim et al (2008) med att det är viktigt att en 
butik skapar ett positivt intryck till konsumenten vid ett köptillfälle eftersom 
konsumenter föredrar att handla från en webbutik det tidigare varit i kontakt 
med 

5.4 Personlig inställning 
 

• PI1: Jag har överlag goda erfarenheter av att handla 
HEMELEKTRONIK över Internet 
 

• PI2: Jag känner mig trygg när jag handlar HEMELEKTRONIK över 
Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EB2: Jag handlar helst 
HEMELEKTRONIK från en 
webbutik där jag handlat 
tidigare 

Antal Procent 

Instämmer inte alls 10 5,1 % 
Instämmer delvis 18 9,2 % 
Instämmer i stort sett 69 35,2 % 
Instämmer helt 99 50,5 % 
Totalt 196 100,0 % 
Median 4 
Modalvärde 4 



   
 

   
 

PI1: Jag känner 
mig trygg när 
jag handlar 
hemelektronik 
på Internet 

Antal Procent PI2: Jag har 
överlag goda 
erfarenheter av 
att handla 
HEMELEKTRONIK 
över Internet 

Antal Procent 

Instämmer inte alls 9 4,6 % Instämmer inte alls 7 3,6 % 
Instämmer delvis 25 12,8 % Instämmer delvis 17 8,7 % 
Instämmer i stort 
sett 84 42,9 % Instämmer i stort 

sett 76 38,8 % 
Instämmer helt 78 39,8 % Instämmer helt 96 49,0 % 
Totalt 196 100,0 % Totalt 196 100,0 % 
Median 3  Median 3 

Modalvärde 4  Modalvärde 3 
Tabell 5.5: PI1 (Jag känner mig trygg när jag handlar) & PI2 (Jag har överlag goda 
erfarenheter av att handla). 

 
Tabell 5.5 visar att PI1 har modalvärdet 4 (instämmer helt) vilket innebär att 
största delen av respondenter har positiva erfarenheter vid köp av 
hemelektronik på Internet.  Kopplat till Kim et. al (2008) teori om att 
personlig inställning baseras på olika aspekter går det att styrka att 
respondenterna generellt har olika erfarenheter av e-handel som främst 
lämnat ett positivt intryck. Trots att PI2 har ett modalvärde på 4 är det 
fortfarande konsumenter som inte känner sig fullständigt trygga när de 
handlar hemelektronik över Internet, vilket går att styrkas av PI2 som har 
modalvärdet 3 (instämmer i stort sett). Viktigt att medge är att ”instämmer i 
stort sett” fick 42,9% och ”instämmer helt” fick ca 39,8% av respondenternas 
röster. Genom att ca 83% ställer sig på skalan 3 eller 4 i påståendet styrker att 
de flesta deltagarna känner sig förhållandevis trygga till e-handelsköp av 
hemelektronik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 

Tabell 5.6: BV1 (Kön) * PI2 (Jag känner mig trygg när jag handlar hemelektronik över 
Internet). 

Korstabellen mellan kön och påståendet PI2 (se tabell 5.6) visar att kvinnor är 
mer spridda i sina svar än männen. Kvinnorna har modalvärdet 3 (50,8%) och 
männen har modalvärdet 4 (49,6%) vilket pekar på att männen känner sig 
tryggare. Endast 20% av kvinnorna instämmer helt med påståendet 
jämförelsevis med männens procentsats 49,9%. Det är en betydligt större 
procentandel av kvinnorna som ställer sig på skalan 1-2 jämfört med männen, 
den största skillnaden ser vi i svarsalternativet ”instämmer inte alls” där 
10,8% av kvinnorna befinner sig medan blygsamma 1,5% av männen har valt 
det svarsalternativet. Genom att titta på de olika jämförelserna syns det att 
fler kvinnor känner mindre trygghet när de handlar hemelektronik på Internet.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 PI2: Jag känner mig trygg när jag handlar HEMELEKTRONIK över 
Internet 

BV1: KÖN Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
stort sett 

Instämmer helt Totalt 

Man 

             

Antal 2 13 51 65 131 

Procent 1,5% 9,9% 38,9% 49,6% 100,0% 

Kvinna Antal 7 12 33 13 65 

 Procent 10,8% 18,5% 50,8% 20,0% 100,0% 

Totalt Antal 9 25 84 78 196 

 Procent 4,6% 12,8% 42,9% 39,8% 100,0% 



   
 

   
 

5.5 Upplevelsebaserade faktorer 
 

• UB1: Det är viktigt för mig med ett professionellt utseende/design för 
att känna förtroende för en webbutik. 
 

• UB2: Det är viktigt för mig att webbutiken uppdateras med jämna 
mellanrum för att känna förtroende för den 

 
• UB3: Det är viktigt för mig att webbutiken är svenskspråkig för att 

känna förtroende för den 
 

• UB4: Det är viktigt för mig att webbutiken har en företagsbeskrivning 
för att känna förtroende för den 
 

• UB5: Det är viktigt för mig att webbutikens kontaktuppgifter är lätta 
att hitta för att känna förtroende för den 
 

• UB6: Det är viktigt för mig att webbutikens kundsupport är bra för 
att känna förtroende för den 

 
• UB7: Det är viktigt för mig att webbutikens har fullständig 

produktbeskrivning av varor för att känna förtroende för den 
 

• UB8: Det är viktigt för mig med tydlig information angående 
köpgaranti för att känna förtroende för en webbutik 

  
• UB9: Det är viktigt för mig med tydlig information angående 

ångerrätt för att känna förtroende för en webbutik 
 

• UB10: Det är viktigt för mig att kunna välja mellan olika 
betalningsalternativ för att känna förtroende för en webbutik 
 

• UB11: Det är viktigt för mig att veta hur webbutiken hanterar mina 
personuppgifter för att känna förtroende för den 
 

• UB12: Det är viktigt för mig att veta hur webbutiken hanterar mina 
kontokortsuppgifter för att känna förtroende för den 

 
• UB13: Det är viktigt för mig att kunna se order/leveransstatus för att 

känna förtroende för den 
 

• UB14: Det är viktigt för mig att webbutiken är ett erkänt & etablerat 
företag för att känna förtroende för den. 



   
 

   
 

 
Figur 5.1: UB1 (Det är viktigt för mig med ett professionellt utseende/design för att känna 
förtroende för en webbutik). 

Under den upplevelsebaserade kategorin finns grafisk design som en 
subkategori (Kim et. al, 2008). Där till hör påstående UB1. Ställer man 
påståendet mot bakgrundsvariabeln om hur respondenten helst handlar 
hemelektronik ser man att de som hellre handlar i en fysisk butik är mer 
försiktiga till påståendet. Stapeldiagrammet (figur 5.1) visar att av dem som 
hellre handlar i en fysisk butik instämmer 62,7% helt med UB1. Av de som 
hellre handlar över Internet instämmer hälften helt med UB1. Ställer man 
påståendet mot BV2 är åldersgrupperna slående överens och majoriteten för 
varje grupp instämmer helt om påståendet att det är viktigt med ett 
professionellt utseende. 
 
Professionellt utseende och design kan kopplas till teorin enligt Löwgren & 
Stolterman (2005) som menar att design är bland annat de estetiska 
kvalitéerna för en produkt, i detta fall en webbutik och dess professionella 
utseende. E-barometerns (2012) undersökning visar att faktorn om ett seriöst 
intryck av webbutiken hamnar på en femte plats. Det är en faktor som kan 
ställas mot vår om professionellt utseende, vilken också i vår studie hamnar 
på en femte plats. Det överensstämmer alltså med tidigare forskning. 
 

 



   
 

   
 

Tabell 5.7: BV5 (Hur handlar du helst hemelektronik?) * UB2 (Det är viktigt för mig att 
webbutiken uppdateras) 

Korstabellen (se tabell 5.7) visar att de som hellre handlar i en fysisk butik 
värderar en uppdaterad webbutik mer än de som helst handlar över Internet. 
Totalt visar tabellen, vare sig man helst handlar i fysisk butik eller över 
Internet, att hela 84,7 procent instämmer i stort sett eller helt med påstående 
UB2. 
 
Enligt teori hör påståendet (UB2) till subkategorin informationskvalité. Det 
handlar om hur konsumenten uppfattar eller vad den upplever vid interaktion 
med en webbutik (Kim et. al, 2008). Det överensstämmer med teorin om att 
det är en viktig aspekt för förtroende men är inte högprioriterad då den 
hamnade på en nionde plats i rangordningen för faktorer.  

 

Tabell 5.8: BV1 (Kön) * UB3 (Det är viktigt för att webbutiken är svenskspråkig) 

Det totala modalvärdet av korstabellen (se tabell 5.8) för BV1 och UB3 är att 
de flesta, 61 personer, instämmer delvis med att det skulle vara viktigt med 
en svenskspråkig webbutik. 27 personer instämmer inte alls.  

  UB2 – Det är viktigt för mig att webbutiken uppdateras med jämna 
mellanrum för att känna förtroende för den 

BV5 - Hur 
handlar du 
helst? 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
stort sett 

Instämmer helt Totalt 

Fysisk 

butik             

Antal 3 14 38 63 118 

Procent 2,5% 11,9% 32,2% 53,4% 100,0% 

Internet Antal 1 12 32 33 78 

 Procent 1,3% 15,4% 41,0% 42,3% 100,0% 

Totalt Antal 4 26 70 96 196 

 Procent 2,0% 13,3% 35,7% 49,0% 100,0% 

 UB3 – Det är viktigt för mig att webbutiken är svenskspråkig för att känna 
förtroende för den 

BV1 - Kön Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
stort sett 

Instämmer helt Totalt 

Man             Antal 20 44 40 27 131 

Procent 15,3% 33.6% 30,5% 20,6% 100,0% 

Kvinna Antal 7 17 18 23 65 

 Procent 10,8% 26,2% 27,7% 35,4% 100,0% 

Totalt Antal 27 61 58 50 196 

 Procent 13,8% 31,1% 29,6% 25,5% 100,0% 



   
 

   
 

Det är dock fler som lutar mot att det är mer viktigt. Totalt 108 personer 
instämmer i stort sett eller helt med påstående UB3. Det är 55,1 procent av 
samtliga respondenter.  
 
Korstabellen visar att kvinnor är mer benägna än män att tycka att en 
svenskspråkig site är viktig. 35 procent av kvinnorna och 20,6 procent av 
männen instämmer helt med UB3. 63,1 procent av kvinnorna instämmer i 
stort sett eller helt med UB3 jämfört med männens något mindre del om 51,1 
procent. 
 
Att kvinnor är mer benägna att tycka det är viktigt med svenskspråkig site 
stödjer teorin enligt Rodgers & Harris (2003) om att kvinnor generellt ställer 
sig mer skeptiska till e-handel. 
 

 
Figur 5.2: BV2 (Ålder) * UB4 (Det är viktigt att webbutiken har en företagsbeskrivning). 

Stapeldiagrammet (se figur 5.2) ställer variabeln ålder mot påståendet om att 
företagsbeskrivning skulle vara viktigt för förtroende gentemot en webbutik. 
Enligt diagrammet är personer som är 40 år och äldre mer angelägna om 
sådan information. Gruppen är inte lika representerad som grupperna under 
30 år. En jämförelse är att de respondenter som instämmer helt i 
åldersgrupperna under 40 år utgörs av drygt 30 procent inom respektive 
grupp. I åldersgruppen 40 år och äldre instämmer 53,3 procent av gruppen 
helt med påståendet. Det är 20 procent mer än i de övriga grupperna internt. 



   
 

   
 

 
Ett korsdiagram mellan BV1 och påstående UB4 visar en samvariation där 
kvinnor är mer angelägna än män att information angående företaget är viktig 
för att känna förtroende för dess webbutik. Totalt bland både kvinnor och 
män är modalvärdet ”instämmer helt”. En samvariation där man skiljer på 
män och kvinnor visar dock att männens modalvärde är ”instämmer i stort 
sett” och kvinnornas ”instämmer helt”. Kvinnorna är 20 procent mer 
angelägna om att instämma helt med påståendet än vad männen är. 
 
Enligt teori hör påståendet (UB4) både till subkategorin om varumärke och 
informationskvalité. Sundström (2005) menar att vissa företag jobbar hårt för 
att skapa positiva upplevelser av företaget (varumärket). Det vill säga att 
företaget är öppen med all information, i synnerhet om själva företaget. 
Samtidigt handlar det om att göra informationen så tillgänglig som möjligt 
och därför berör påståendet även informationskvalité. Enligt vår 
undersökning visade sig faktorn inte vara så viktigt för respondenterna då den 
hamnar på en näst sista plats bland de upplevelsebaserade. 
 

 
Figur 5.3: BV1 (Kön) * UB5 (Det är viktigt att webbutikens kontaktuppgifter är lätta att 
hitta) 

Stapeldiagrammet (se figur 5.3) visar att kvinnor tycker det är mer 
betydelsefullt än män att webbutiken gör kontaktuppgifter tillgängliga och 



   
 

   
 

lätta att hitta. 57 av 65 kvinnor instämmer helt med påstående UB5. Det utgör 
hela 87,7 procent av kvinnorna. Jämförelsevis instämmer 63,4 procent av 
männen helt med påståendet. Ställer man BV2 (ålder) mot påstående UB5 
instämmer största delen av samtliga grupper helt med påståendet. 
Åldersgruppen om 40 år och äldre skiljer sig dock från de andra då 100% 
instämmer helt med påståendet. 
 
Påståendet (UB5) finns med i E-barometerns (2012) studie och hamnar där på 
en tredje plats bland förtroendefaktorerna. I vår studie hamnar faktorn på en 
andraplats vilket stödjer den tidigare forskningen om att faktorn är viktig för 
konsumentens förtroende. 

 
Tabell 5.9: BV1 (Kön) * UB6 (Det är viktigt att webbutiken har en bra kundsupport) 

Korstabellen (se tabell 5.9) visar att större delen av samtliga respondenter 
instämmer helt till påståendet om att en bra kundsupport är viktig för 
förtroende. Då kvinnor och män analyseras var för sig visar tabellen att 
kvinnor är mer benägna att instämma helt med påståendet än vad männen är. 
Hela 80 procent av kvinnorna instämmer helt. 52,7 procent av männen 
instämmer helt. Om ålder ställs (BV2) ställs mot påståendet sticker gruppen 
om 40 år och äldre ut med 100% som instämmer helt. 
 
 
 
 
 

 UB6 – Det är viktigt för mig att webbutikens kundsupport är bra för att 
känna förtroende för den 

BV1 - Kön Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
stort sett 

Instämmer helt Totalt 

Man             Antal 3 10 49 69 131 

Procent 2,3% 7.6% 37,4% 52,7% 100,0% 

Kvinna Antal 0 2 11 52 65 

 Procent 0,0% 3,1% 16,9% 80,0% 100,0% 

Totalt Antal 3 12 60 121 196 

 Procent 1,5% 6,1% 30,6% 61,7% 100,0% 



   
 

   
 

 
Figur 5.4: BV5 (Hur handlar du helst hemelektronik?) * UB7 (Det är viktigt med 
produktbeskrivning) 

Stapeldiagrammet (se figur 5.4) visar att större delen av samtliga 
respondenter instämmer helt med påståendet om att produktbeskrivning är 
viktigt för att känna förtroende för en webbutik. Om påståendet ställs mot 
bakgrundsvariabeln BV5, hur respondenten helst handlar hemelektronik, 
visar diagrammet att de som instämmer helt med påståendet och helst handlar 
i en fysisk butik är mer angelägna om produktbeskrivning än de som helst 
handlar över Internet. Om påståendet analyseras efter BV1 påvisas att 
kvinnor är mer angelägna än män att tillgå en produktbeskrivning. 75,4 
procent av kvinnorna instämmer helt till påståendet. 59,5 procent av männen 
instämmer helt med påståendet. 
 
Enligt teori baserad på Kim et al. (2008) tillhör produktbeskrivning 
subkategorin informationskvalité. En stor del av respondenterna tycker det är 
viktigt med produktbeskrivning vilket styrker informationskvalitetens 
inverkan på förtroendet.  
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Tabell 5.10: BV5 (Hur handlar du helst?) * UB8 (Det är viktigt med tydlig information). 

Korstabellen (se tabell 5.10) visar att större delen av samtliga respondenter, 
114 personer (58,2%), instämmer helt med påståendet om att köp garanti är 
viktigt för förtroende. De som hellre handlar i en fysisk butik är mer 
angelägna om påståendet och 66.9 procent av dem instämmer helt. Av dem 
som hellre handlar över Internet instämmer 44,9 procent helt med påståendet. 
Större delen av kvinnorna, 50 personer (76,9%), instämmer helt med 
påstående UB8. Det skiljer sig från männen där 64 av dem (48,9%) 
instämmer helt. Kvinnor är mer angelägna om påstående UB8. 
 
En samvariation mellan BV5 och UB9 (ångerrätt) är snarlik påstående UB8. 
De visar ungefär samma spridning på svar bland respondenter. 72 
respondenter (61%) av dem som hellre handlar i fysisk butik instämmer helt 
med UB9. 37 (47,4%) av dem som hellre handlar över Internet instämmer 
helt med UB9. Kvinnor är mer angelägna om UB9 än vad männen är. 49 
(75,4%) av kvinnorna instämmer helt med UB9. 60 (45,8%) av männen 
instämmer helt. 
 
Enligt teori hör påståendena till subkategorin informationskvalité då det 
handlar om att förse konsumenten med tydlig information. Att göra 
information om köpgaranti och ångerrätt tillgänglig för konsumenten. Det är 
viktigt för att främja förtroende gentemot webbutiker (Kim et. al, 2008). 
Enligt vår studie hamnade faktorerna i mitten bland de upplevelsebaserade i 
rangordningen, med köpgaranti snäppet viktigare än ångerrätt för förtroende. 
 

 UB8 – Det är viktigt för mig med tydlig information angående köpgaranti för 
att känna förtroende för en webbutik 

BV5 – Fysisk 
butik vs. internet 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
stort sett 

Instämmer helt Totalt 

Fysisk 

butik             

Antal 1 7 31 79 118 

Procent 0,8% 5,9% 26,3% 66,9% 100,0% 

Internet Antal 1 12 29 35 78 

 Procent 2,6% 15,4% 37,2% 44,9% 100,0% 

Totalt Antal 4 26 60 114 196 

 Procent 1,5% 9,7% 30,6 % 58,2% 100,0% 



   
 

   
 

 
Figur 5.5: BV1 (Kön) * UB10 (Det är viktigt med olika betalningsalternativ).  

I figur 5.5 ser vi att det totala modalvärdet för påstående UB10 är att samtliga 
respondenter instämmer i stort sett. Analyseras män och kvinnor för sig mot 
bakgrundsvariabeln BV1 är kvinnor mer måna om att instämma helt till 
påståendet än vad männen är. Männens modalvärde utgörs av flest 
respondenter som instämmer i stort sett.  
 
Enligt teori konstaterar Svensk distanshandel (2011) att betalningsalternativ 
en vital byggsten för att främja förtroende för webbutik. De presenterar en 
undersökning som visar att respondenter är utspridda ganska jämnt över flera 
olika betalningsalternativ vilket stöder att valmöjligheten bland alternativa 
betalsätt är viktigt. Om påstående UB10 jämförs med övriga 
upplevelsebaserade faktorer hamnar det på en blygsam tolvte plats. Det är 
alltså inte högprioriterat. 
 
E-barometerns (2012) undersökning visar däremot att olika 
betalningsalternativ är högprioriterat då det hamnar på en andraplats bland 
undersökta förtroendefaktorer. Respondenter från vår studie styrker att 
betalningsalternativ är viktigt men kan däremot inte styrka att de tillhör de 
viktigaste eftersom det finns en mängd andra faktorer som är högre 
prioriterade.  
 



   
 

   
 

 
Tabell 5.11: BV1 (Kön) * UB11 (Det är viktigt att veta hur webbutiken hanterar 
personuppgifter) 

I tabell 5.11 ser vi att 47,7% av kvinnorna instämmer helt med påståendet 
UB11 jämfört med männen där 36,6% har gett samma svar. Med en 
procentskillnad på ungefär 9% mellan männen och kvinnorna visar det ännu 
en gång att kvinnor tycker påståenden inom de upplevelsebaserade faktorerna 
är viktigare än de manliga respondenterna.   
 
Enligt teori är integritetsskydd viktigt för att skapa en förtroendeingivande 
webbutik. Påståendet (UB11) hör till subkategorin upplevt integritetsskydd. 
Konsumenten vill inte att känsliga uppgifter som personuppgifter och 
liknande lämnas vidare till tredje part då det kan leda till ödesdigra 
konsekvenser som spamming eller i värsta fall bedrägeri (Kim et. al, 2008). 
Vår studie visar att faktorn inte är högprioriterad bland respondenterna, den 
är inte bland de viktigaste faktorerna. 
 
 
 
 
 

 UB11 – Det är viktigt för mig att veta hur webbutiken hanterar mina 
personuppgifter för att känna förtroende för den 

BV1 - Kön Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
stort sett 

Instämmer helt Totalt 

Man             Antal 13 20 50 48 131 

Procent 9,9% 15.3% 38,2% 36,6% 100,0% 

Kvinna Antal 2 12 20 31 65 

 Procent 3,1% 18,5% 30,8% 47,7% 100,0% 

Totalt Antal 15 32 70 79 196 

 Procent 7,7% 16,3% 35,7% 40,3% 100,0% 



   
 

   
 

 
Figur 5.6: BV5 (Hur handlar du helst?) * UB12 (Det är viktigt att veta hur webbutiken 
hanterar kontokortsuppgifter) 

Oberoende av bakgrundsvariabel är samtliga konstellationer slående överens 
om att påstående UB12, att veta hur webbutiken hanterar kontokorts 
uppgifter, är viktigt och instämmer helt med det. Påståendet utgör den högst 
prioriterade faktorn för förtroende i studien. Hela 152 (77,55%) personer av 
den totala svarsfrekvensen om 196 personer instämmer helt med påståendet. 
Stapeldiagrammet (se figur 5.6) visar att de som helst handlar i en fysisk 
butik är något mer angelägna om att instämma helt med påståendet än de som 
hellre handlar över Internet. 80,5 procent av de som föredrar fysisk butik 
respektive 73,1 procent av de som föredrar Internet instämmer helt med 
påstående UB12. Traditionsenligt i analysen är kvinnorna mer angelägna än 
männen angående påståendet. 
 
Vid E-barometerns (2012) studie presenteras inte påståendet (UB12) bland de 
mest kritiska faktorerna för förtroende. Rangordning av faktorer i vår studie 
visar däremot att information om hur webbutiken behandlar 
kontokortsuppgifter är det absolut viktigaste. Genomgående i analysen för de 
upplevelsebaserade faktorerna styrks teorin om att kvinnor tenderar vara mer 
skeptiska än män till e-handel (Rodgers & Harris). Då korstabeller görs med 
faktorer och bakgrundsvariabeln om kön visar den att kvinnor ställer sig mer 
kritiska till förtroende. 



   
 

   
 

5.6 Influensbaserade faktorer 
IF1: Det är viktigt för mig att vänner och släkt REKOMMENDERAT en 
webbutik för att känna förtroende för den 
 
IF2: Det är viktigt för mig att webbutiken har blivit rekommenderad i 
SOCIALA MEDIER (Facebook, Twitter eller Pinterest etc.) för att känna 
förtroende för den 
 
IF3: Det är viktigt för mig att webbutiken har marknadsfört sig via TV - 
OCH/ELLER RADIOREKLAM för att känna förtroende för den 
 
IF4: Det är viktigt för mig att webbutiken har fått bra omdöme genom 
JÄMFÖRELSESITER (Pricerunner, Prisjakt etc.) för att känna förtroende för 
den 
 
IF5: Det är viktigt för mig att kunna läsa KUNDRECENSIONER om en 
produkt i webbutiken för att känna förtroende för den 
 
IF6: Det är viktigt för mig att webbutiken innehar CERTIFIERINGAR som 
“Trygg e-handel” och/eller “Hög kreditvärdighet” för att känna förtroende 
för den 
 
 

Tabell 5.12: BV1 (Kön) * IF (Det är viktigt att webbutiken har certifieringar) 

Korstabellen mellan BV1 och påstående IF6 (se tabell 5.12) visar att de 
kvinnliga respondenterna gav modalvärdet 4 (44,6%) medan svar från 
männen genererade modalvärdet 3 (40,5%). De manliga respondenterna är 
överlag mer fördelade i skalan 1-4 än vad kvinnorna är, sammanlagt ca 86% 
av kvinnorna är placerade inom skalan 3-4 vilket kan jämföras med de 
manliga respondenterna där ca 69% befinner sig.  

 IF6: Det är viktigt för mig att webbutiken innehar CERTIFIERINGAR som 
“Trygg e-handel” och/eller “Hög kreditvärdighet” för att känna förtroende 
för den 
 

BV1: KÖN Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
stort sett 

Instämmer helt Totalt 

Man 

             

Antal 15 26 53 37 131 

Procent 11,5% 19,8% 40,5% 28,2% 100,0% 

Kvinna Antal 3 6 27 29 65 

 Procent 4,6 9,2% 41,5% 44,6% 100,0% 

Totalt Antal 18 32 80 66 196 

 Procent 9,2% 16,3% 40,8% 33,7% 100,0% 



   
 

   
 

I en jämförelse mellan svarsalternativet 4 ”instämmer helt” är det 44,6% 
kvinnorna som valt alternativet och kan jämföras med männen som har en 
betydligt lägre procentandel på 28,2%. Trots att majoriteten av de manliga 
och kvinnliga respondenterna tycker att certifiering är viktigt visar 
korstabellen att kvinnliga deltagarna prioriterar certifieringar lite högre än 
män.  
 

Tabell 5.13: BV5 * IF3 (Det är viktigt att webbutiken marknadsfört sig via reklam) 

Generellt är det ingen större skillnad i svarsalternativen när respondenter som 
föredrar att handla i fysisk butik jämförs med de som föredrar att handla på 
Internet. Korstabellen (se tabell 5.13) mellan BV5 och påståendet IF6 visade 
däremot en skillnad i jämförelsen. Ca 90% av de som föredrar att handla på 
Internet har svarat inom skalan 1-2 jämfört med de som föredrar fysisk butik 
där ca 71% valt skalan 1-2. 24,6% av de som föredrar fysisk butik har svarat 
”instämmer i stort sett” med att reklam är viktigt för förtroende till en 
webbutik medan enbart 9,0% av de som föredrar att handla på Internet väljer 
alternativet ”instämmer i stort sett”. Trots att båda grupperna av respondenter 
representerar modalvärdet 1 i korstabellen visar resultatet att det är viktigare 
med reklam hos de som föredrar fysisk butik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IF3: Det är viktigt för mig att webbutiken har marknadsfört sig via TV - 
OCH/ELLER RADIOREKLAM för att känna förtroende för den 
 

BV5: Fysisk vs. 
Internet 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
stort sett 

Instämmer helt Totalt 

Fysisk 

butik 

             

Antal 43 41 29 5 131 

Procent 36,4% 34,7% 24,6% 4,2% 100,0% 

Internet Antal 47 23 7 1 65 

 Procent 60,3% 29,5% 9,0% 1,3% 100,0% 

Totalt Antal 90 64 36 6 196 

 Procent 45,9% 32,7% 18,4% 3,1% 100,0% 



   
 

   
 

 
 

Tabell 5.14: BV1 * IF4 (Det är viktigt för mig att webbutiken har fått bra omdöme genom 
JÄMFÖRELSESITER) 

I tabell 5.14 ser vi att det är en relativt liknande procentfördelning mellan 
män och kvinnor i påstående IF4. Påståendet är kopplat till Zhang (2011) 
teori om att rykte är viktigt för att en webbutik ska öka sin försäljning av 
varor. Av samtliga respondenter svarade 39,3% att de instämmer i stort sett 
och 27,6% att de instämmer helt med påståendet. Det styrker att 
jämförelsesiter har inverkan på konsumentens förtroende. Det visar även att 
åsikter från andra konsumenter påverkar konsumentens förtroende, vilket 
Zhang (2011) och Kim et al. (2008) diskuterar i teorin.  
 

Tabell 5.15: BV1 * IF5 (Det är viktigt för mig att kunna läsa KUNDRECENSIONER om en 
produkt) 

Tabell 5.15 visar att påståendet IF5 har en relativt spridd fördelning av 
respondenterna. Även fast det inte är en större skillnad mellan kvinnor och 
män i procentfördelningen mellan svarsalternativen ser vi att kvinnor tenderar 

 IF4: Det är viktigt för mig att webbutiken har fått bra omdöme genom 
JÄMFÖRELSESITER (Pricerunner, Prisjakt etc.) för att känna förtroende 
för den 
 

BV1: KÖN Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
stort sett 

Instämmer helt Totalt 

Man 

             

Antal 12 34 47 38 131 

Procent 9,2% 26,0% 35,9% 29,0% 100,0% 

Kvinna Antal 4 15 30 16 65 

 Procent 6,2% 23,1% 46,2% 24,6% 100,0% 

Totalt Antal 16 49 77 54 196 

 Procent 8,2% 25,0% 39,3% 27,6% 100,0% 

 IF5: Det är viktigt för mig att kunna läsa KUNDRECENSIONER om en 
produkt i webbutiken för att känna förtroende för den 
 

BV1: KÖN Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
stort sett 

Instämmer helt Totalt 

Man 

             

Antal 18 32 42 39 131 

Procent 13,7% 24,4% 32,1% 29,8% 100,0% 

Kvinna Antal 5 13 24 23 65 

 Procent 7,7% 20,0% 36,9% 35,4% 100,0% 

Totalt Antal 23 45 66 62 196 

 Procent 11,7% 23,0% 33,7% 31,6% 100,0% 



   
 

   
 

till att tycka kundrecensioner är lite viktigare än männen. Trots en viss 
spridning av svarsalternativen från respondenterna visar tabell 5.15 att de 
flesta tycker det är viktigt med kundrecensioner om en produkt. Återigen går 
det därför att styrka Zhang (2011) och Kim et al. (2008) teori om att 
konsumentens förtroende påverkas av andra konsumenters åsikter.  

5.6.1 Rykte har en viss inverkan 
Påstående IF1 (rek. av vän/släkting) och IF2 (rek. genom sociala medier) 
hade en mindre betydelse för respondenternas förtroende, oavsett kön. Trots 
att Facebook är en av de mest välbesökta webbplatserna idag med över 655 
miljoner användare (Facebook, 2013) så tycker inte respondenterna att en 
webbutiks rykte genom sociala medier har någon betydelse för deras 
förtroende. Rekommendationer från exempelvis vän eller släkting är även 
mindre viktigt enligt undersökningen. I en jämförelse mellan påståenden 
inom de influensbaserade faktorerna visar det att konsumentens förtroende 
till en webbutik påverkas av andra konsumenters åsikter. Däremot söker sig 
konsumenten till jämförelsesiter eller webbutikens hemsida för att ta del av 
andras åsikter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
6. Diskussion 
Vi diskuterar det resultat vi framställt i empiri och analys. Samband, 
jämförelser med tidigare forskning och teori diskuteras. Diskussionen 
beskriver hur vi tolkat resultatet utifrån det vi framställt i vår kvantitativa 
undersökning. I en avslutande metodreflektion diskuterar vi även fördelar 
och nackdelar med vårt metodval.  

6.1 Erfarenhetsbaserad inställning 
Kim et al (2008) menar att konsumenter skapar ett förhållande till webbutiker 
de tidigare handlat hos eftersom det känns tryggt att handla med någon de 
tidigare haft en positiv upplevelse med. Vår analys styrker den teorin genom 
att hela 50,5% av respondenterna svarat “instämmer helt” i påståendet “Jag 
handlar helst hemelektronik från en webbutik där jag handlat tidigare”.  
 
Med vår analys kopplat till Kim teori påstår vi att det är viktigt att webbutiker 
anstränger sig för att skapa ett starkt första intryck till konsumenter som 
väljer att handla eftersom ett betydande förtroende byggs upp redan från 
första köptillfället om köparen är tillfredsställd. Enligt samma teori kan även 
en negativ köp upplevelse ge motsatt effekt och innebär att konsumenten 
avstår från att handla igen hos webbutiken. Utifrån det resonerar vi att det är 
viktigt att webbutiker säkerhetsställer att de alltid upprätthåller konsumentens 
förväntningar vid ett köp eftersom det är möjligt att endast en negativ köp 
upplevelse kan rasera hela förtroendet gentemot webbutiken.  

6.2 Personlig inställning 
Undersökningen visade att ca 89% av respondenterna valde skalan 
“instämmer i stort sett” eller “instämmer helt”  i påståendet om att de har 
goda erfarenheter av att handla hemelektronik på Internet. Det visar att med 
e-handelns tillväxt har även konsumentens positiva inställning växt parallellt. 
Eftersom teori pekar på att positiva upplevelser påverkar förtroendet till att 
handla på Internet tror vi därför att webbutiker har möjligheten att ytterligare 
öka sin försäljning. Trots att en stor del av respondenterna har positiva 
erfarenheter av att handla på Internet föredrar dock 62% av respondenterna 
att handla i fysisk butik vilket innebär att webbutiker fortfarande behöver 
utvecklas för att värva fler konsumenter.  
 
Påståendet “Jag känner mig trygg när jag handlar hemelektronik över 
Internet” fick också en god respons av respondenterna där ca 83% valde 
skalan “instämmer i stort sett” eller “instämmer helt”. Enligt vår studie visar 
det att största delen svenska konsumenter känner trygghet till att handla 
hemelektronik på Internet och det ifrågasätter E-barometerns (2012) statistik 



   
 

   
 

som visar att varannan svensk ifrågasätter tryggheten med Internetköp. Det är 
svårt att påvisa varför vår studie skiljer sig kraftigt mot E-barometerns. En 
anledning kan vara att vi enbart undersökt personer som handlat 
hemelektronik på Internet tidigare och därav med hjälp av att de har goda 
erfarenheter av att handla hemelektronik på Internet (ca 89%) har lett till att 
de även känner trygghet. Hade studien inriktat sig mot personer som inte 
handlat hemelektronik tidigare är det möjligt att påståendet hade fått en mer 
spridd svarsfrekvens.  
 
Enligt Kim et al (2008) är personlig inställning svårt att påverka för en 
webbutik eftersom det är grundat i större sammanhang. Utifrån det tror vi 
dock att svenska webbutiker tillsammans kan påverka den personliga 
inställningen genom att ständigt sträva mot att utvecklas för att bli mer 
förtroendeingivande mot konsumenter och skapa ett helhetsintryck av att e-
handel av hemelektronik är tryggt. Ett positivt helhetsintryck av e-handel tror 
vi vidare leder till att personer är mer öppna till att skapa ett förhållande till 
webbutiker.  
 
En intressant samvariation vi hittade i analysen var att kvinnor känner sig 
mindre trygga till att handla hemelektronik på Internet än de manliga 
respondenterna. Det är svårt att se en direkt koppling till varför kvinnor 
känner mindre trygghet till Internetköp. Men om vi kopplar till Tabell 5.3, 
“Jag tycker att jag har god vana av att handla hemelektronik på Internet”, 
som visar att kvinnor har mindre vana än männen av att handla på Internet, är 
det möjligt att dra ett resonemang om att mindre erfarenhet av att handla 
bidrar till att de också känner sig mindre trygga.  

6.3 Upplevelsebaserade faktorer 
Sammanställningen (Tabell 5.2) och rangordningen som undersökningen 
producerade av både upplevelse- respektive influensbaserade faktorer påvisar 
teorin om att de upplevelsebaserade faktorerna är viktiga att designa efter 
(Kim et. al, 2008). Hela 13 av 14 upplevelsebaserade faktorer har 
modalvärdet “instämmer helt”. De upplevs alltså viktigare än de 
influensbaserade. Det säger dock inte att influensbaserade faktorer inte är 
viktiga. Att det är viktigt för webbutiker att prioritera de upplevelsebaserade 
principerna överensstämmer med teorin om att försäljaren bör leverera en 
sådan produkt konsumenten förväntar sig för att bidra till ett 
förtroendeingivande intryck (Kim et. al, 2008). 
 
De flesta upplevelsebaserade faktorerna i undersökningen hör till den 
teoretiska modellens subkategori om informationskvalité. Då god 
informationskvalité enligt teorin främjar förtroende för en webbutik genom 
att förenkla för konsumenter att genomföra köp är det en högprioriterad 
kategori (Kim et. al, 2008).  



   
 

   
 

Eftersom majoriteten av undersökningens förtroendefaktorer är just inom 
ramen för informationskvalité antas kategorin mer kritisk för konsumentens 
upplevelser och helhetsintryck om huruvida webbutiken är 
förtroendeingivande eller inte. Utvecklare av webbutiker bör alltså se 
kategorin, då den är så pass omfattande, som en kritisk del för design- och 
utvecklingsprocessen av en webbutik. 
 
Den variabel som respondenter upplevde allra viktigast var påståendet om 
hur väl webbutiken informerar om hantering av kundens kontokortsuppgifter. 
Påståendet hör till subkategorin om säkerhetsskydd. Teori säger att 
säkerhetsskydd handlar om att informera kunden om de säkerhetslösningar 
webbutiken använder sig av (Kim et. al, 2008). Undersökningen bekräftar 
teorin om att säkerhetsskydd utgör en av de kritiska aspekterna att förhålla 
sig till i en designprocess för att främja förtroende. De respondenter som 
hellre handlar i en fysisk butik var betydligt mer angelägna om påståendet, 
om att information är viktig angående webbutikens hantering av 
kontorkortsuppgifter, än de som föredrar Internethandel. Kanske har dem då 
inte övervunnit känslan av risk med utlämnande av sina kontokortsuppgifter. 
Ett antagande är att webbutiker idag inte är tillräckligt informativa vad det 
gäller säkerhetsskydd och att man föredrar en fysisk butik på grund av det. 
Naturligtvis spelar även andra aspekter in som att man kanske överväger att 
köpa en TV-apparat från en fysisk butik av logistiska skäl. 
 
I analysen framträder ett samband då bakgrundsvariabeln, om respondenten 
helst handlar i fysisk butik eller över Internet, ställs mot 5 av de 
upplevelsebaserade faktorerna. De som hellre handlar i en fysisk butik är 
genomgående mer försiktiga då fler respondenter instämmer helt till 
påståendet än de som föredrar att handla över Internet.  
 
Ytterligare ett samband som framträder är skillnad mellan män och kvinnor. 
Kvinnor tenderar genomgående vara mer försiktiga än män och instämmer 
helt till påståenden. Det gäller hela 11 faktorer av de 14 upplevelsebaserade. 
Det går att dra en parallell mot erfarenhetsbaserade faktorn där män anser sig 
själva ha god vana i mycket större utsträckning än kvinnor. Då kvinnor inte 
upplever att de har god vana vid Internetköp av hemelektronik är det naturligt 
att de också är mer försiktiga när de tar ställning till och rangordnar de 
upplevelsebaserade faktorerna. Det styrker teori om att kvinnor har en mer 
försiktig inställning till e-handel (Rodgers & Harris, 2003). 
 
Undersökningen skiljer sig från E-barometerns (2012) då deras visar 
varumärke som starkaste faktorn för trygghet hos konsumenterna. I vår studie 
rangordnas påståendet en elfteplats.  



   
 

   
 

Respondenterna är alltså inte alls lika angelägna om att varumärken måste 
vara erkända i sammanhanget för ett förtroende gentemot webbutiken.  
 
E-barometern (2012) hade olika betalningsalternativ på en andraplats i sin 
undersökning. Vår undersökning visar att olika betalningsalternativ hamnar 
på en tolvte plats i rangordningen. Faktorn är alltså inte i närheten lika 
prioriterad som i E-barometerns studie. Då även E-barometerns främsta 
faktor om varumärke är lågt prioriterad i vår studie kan reliabiliteten 
ifrågasättas antingen för E-barometerns eller vår studie. Svarsfrekvensen är 
dock inte i närheten lika omfattande i vår studie och tillvägagångssättet för 
rangordning är inte detsamma. Men kvantiteten borde visa liknande resultat 
då samtliga upplevelsebaserade faktorer i E-barometerns presentation också 
finns representerade i vår studie. Kanske har vi i vår studie lyckats 
komplettera med faktorer, som E-barometern lämnat utanför, vilka är mer 
kritiska för känslan av förtroende hos konsumenten. Då är kanske vår studie 
mer rättvisande och hade gjort sig ännu bättre med ett större urval. 

6.4 Influensbaserade faktorer 
Sammanställningen av faktorer (Tabell 5.2) visar att influensbaserade 
faktorer inte är viktigast för konsumenters förtroende till en webbutik. 
Modalvärdet 3 som motsvarar “instämmer i stort sett” var det högsta värdet 
för de influensbaserade faktorerna, vilket endast genererades av faktorerna 
certifiering och jämförelsesite. I teorin förklaras delade åsikter om 
certifieringars betydelse till konsumentens förtroende. Kim et al (2008) 
hävdar att certifieringar är mindre viktigt medan Trygg E-handel (2013) och 
Zhang et al (2003) menar att faktorn har en stor betydelse för att 
konsumenten ska känna förtroende. Med vår studie stärker vi att certifiering 
från tredje part har en betydelse för förtroendet genom att 74% av 
respondenterna väljer alternativet “instämmer i stort sett” eller “instämmer 
helt”. Däremot ifrågasätter vid påståendet från Trygg E-handel (2013) om att 
var fjärde svensk tycker att certifieringen Trygg E-handel är det viktigaste för 
att känna förtroende till webbutik. I vår sammanställning av 
influensbaserade- och upplevelsebaserade faktorer ser vi istället certifieringar 
är på plats 13 när vi rangordnar vilka faktorer som är viktigast för 
förtroendet. 
 
Med teori utgick vi ifrån att de influensbaserade faktorerna har en viktig 
inverkan på konsumentens förtroende till en webbutik vid köp av 
hemelektronik. Men med hjälp av studien har vi istället sett att hälften av de 
faktorer vi identifierat inom kategorin influensbaserade har en mindre 
betydelse.  
 



   
 

   
 

Vi vill påstå att marknadsföring genom exempelvis Tv-reklam, 
rekommendationer av vän/släkting och rekommendationer genom sociala 
medier har väldigt liten inverkan på konsumenters förtroende till en 
webbutik. Däremot anser vi att förtroendefaktorerna jämförelsesite, 
certifieringar och kundrecensioner har en inverkan i konsumentens förtroende 
och bör därför tas hänsyn till.  

6.5 Metodreflektion 
Med mer tid för analys samt större kunskap i verktyget SPSS hade vi troligen 
genererat intressantare analyser av empirin. Vi hade förväntningar om att 
verktyget Google Surveys var tillräckligt för att skapa både univariat och 
bivariat analys men efter tid förstod vi att endast univariat analys var möjligt 
med verktyget. På grund av dåliga kunskaper om SPSS har vi exempelvis inte 
mätt signifikans i korstabellerna vilket innebär att det går att ifrågasätta 
sambandens relevans. Trots bristande testning av signifikans vågar vi ändå 
påstå att exempelvis kön skiljer konsumentens förtroende till köp av 
hemelektronik på Internet. 
 
Användandet av Facebook för att sprida enkäterna gjorde det möjligt för oss 
att få en hög svarsfrekvens med 196 deltagare i undersökningen. Hade vi 
istället valt att dela ut enkäten fysiskt hade undersökningen antagligen inte 
genererat lika många svar vilket motiverar att Facebook var en god 
kommunikationskanal. Det negativa med användandet av Facebook 
relaterade istället till vår förhoppning om ett representativt urval av 
populationen. Det visade sig att en oväntat stor del av respondenterna hade en 
månadsinkomst under 10 000kr, vilket pekar mot att de flesta deltagarna var 
studenter.  
 
Vi är förvånade över att det var främst studenter som deltagit i enkäten 
eftersom vårt nätverk på Facebook består av en spridd blandning människor 
med olika sysselsättningar. Den ojämna fördelningen kan troligtvis bero på 
att studenter är mer motiverade till att delta i undersökningen eftersom de är 
mer införstådda i deras betydelse med att delta i enkäten. Åldersfrekvensen 
var ett annat problem i vår studie där i stort sett samtliga respondenter var 
mellan 20-30 år. Eftersom det var en låg differens mellan åldrarna var det 
inte lönt att göra jämförelser mellan åldersvariabeln och de olika 
förtroendefaktorerna. Genom den jämna svarsfrekvensen av lön och ålder är 
det svårt för vår studie att generalisera till den svenska konsumenten. Istället 
kan studien främst påvisa slutsatser baserade på svenska konsumenter som är 
studenter och mellan 20-30 år.   
    
Med hjälp av tidigare forskning och teori kopplat till förtroende inom e-
handel tycker vi att studien identifierat och sedan mätt de mest väsentliga.  



   
 

   
 

I en mer omfattande studie hade vi däremot diskuterat om att komplettera den 
kvantitativa undersökningen med en kvalitativ förstudie. Eftersom förtroende 
är en komplex känsla och det finns många aspekter som påverkar det hade en 
kvalitativ förstudie möjligtvis hjälpt oss att identifiera ytterligare faktorer att 
mäta.  
 

7.  Avslutning 
Med resultat från empiri och analys besvaras samtliga frågeställningar 
kortfattat. Det beskrivs vilka faktorer som är viktiga för att den svenska 
konsumenten ska känna förtroende till en webbutik. Vi besvarar även 
konsumentens inställning till att handla på Internet och om inställning skiljer 
sig beroende på konsumentens kön. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt 
forskning genom det vi kommit fram till i studien. 

7.1 Slutsats 
1. Vilka faktorer är viktiga för att svenska konsumenter ska känna 
förtroende till en webbutik som säljer hemelektronik? 
 
Samtliga faktorer förutom svenskspråkig sida viktiga inom den 
upplevelsebaserade kategorin. Inom den influensbaserade kategorin är 
omdöme från jämförelsesite, certifieringar samt kundrecensioner viktigt. Att 
webbutiken har aspirerat i reklam eller blivit rekommenderad av närstående 
personer eller i sociala medier är mindre viktigt.  
 
2. Vad har konsumenter för inställning till att handla hemelektronik på 
Internet? 
 
Svenska konsumenter tycker att de är relativt erfarna av att handla och har 
positiva erfarenheter av hemelektroniksköp på Internet. Generellt sett känner 
sig svenska konsumenter trygga med att handla hemelektronik på Internet 
och de föredrar helst en webbutik de tidigare handlat hos. 
 
2.1 Skiljer sig inställning beroende på konsumentens kön?  
 
Kvinnor är inte lika vana vid att handla hemelektronik på Internet som 
männen och de känner sig även mindre trygga med att handla på Internet.  
Kvinnor tycker att de flesta upplevelse- och influensbaserade faktorerna är 
viktigare än vad männen gör, vilket pekar på att kvinnor verkar ha en mer 
försiktig inställning till att handla över Internet än vad männen har. 



   
 

   
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Undersökningen skulle av naturliga skäl göra sig mer intressant om urvalet 
var betydligt större och mer jämnt fördelat bland bakgrundsvariabler. Att 
rangordna faktorers förtroende hade absolut varit intressant mot en större 
kvantitet. Om bakgrundsvariabler skulle vara jämnt fördelade skulle mer 
representativ analys produceras. För att stärka validitet av den kvantitativa 
studien skulle ytterligare faktorer och aspekter kunna identifieras med en 
kvalitativ förstudie. En sådan förstudie kan innebära att man förslagsvis 
arbetar mot en expertpanel på området människo-dator interaktion och 
personer med akademisk bakgrund inom psykologi. Ett alternativt eller 
kompletterande tillvägagångssätt är att intervjua konsumenter för att 
kartlägga faktorer och aspekter. 
 
Undersökningen bygger på en beslutsmodell hämtad ur tidigare forskning. 
Modellen är utarbetad 2008. Det finns kompletterande beslutsmodeller som 
är utvecklade senare och om möjligt mer uppdaterade mot nutida aspekter 
inom kunskapsområdet då det råder inom en föränderlig miljö. Det skulle 
sannolikt bidra till ett mer korrekt empiriskt resultat.  
 
För att bygga vidare på resultatet av undersökningen kan man utarbeta en 
modell för att praktiskt utveckla och bygga en webbutik med perspektiv på 
förtroende. Många teoretiska modeller inom förtroendekontexten belyser 
endast aspekter om vad som påverkar förtroendet och intentionen till köp. 
Modeller för hur man faktiskt bygger en webbutik med perspektiv på 
förtroende är underrepresenterat bland forskning. Ytterligare aspekter kan 
bäddas in i modellen utöver förtroendekontexten för att utforma en mer 
komplett manual. Det skulle vara ett värdefullt kunskapsbidrag i 
sammanhanget och företag har möjlighet att tillämpa modellen direkt till en 
utvecklingsprocess. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Elektronisk enkät 
 
Förtroende för webbutiker inom hemelektronikbranschen 
 
Hej! 
Vi är två studenter på institutionen för Informatik vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. 
 
Enkäten är en del av vår kandidatuppsats som syftar till att mäta faktorer som 
påverkar konsumenters känsla av förtroende för webbutiker inom 
HEMELEKTRONIKBRANSCHEN. Enkäten inleds med frågor av allmän 
karaktär och avslutas med listade påståenden för dig att värdera efter en 
förtroendeskala. Resultatet av undersökningen ger grund för 
rekommendationer om vilka faktorer som anses mest förtroendeingivande. 
 
HEMELEKTRONIK innefattar bla. mobila enheter, mp3-spelare, plattång, 
hårfön, digitalkamera, TV, ljudanläggningar, TV-spel, datorer och dess 
tillbehör som t ex kablage, tangentbord och spel etc.  
 
OBS!!! 
Vi ber dig utelämna erfarenheter av Internetbaserade köp- och säljmarknader 
för privatpersoner, som Blocket och Tradera, med anledning av att 
undersökningen syftar till att belysa direkt e-handel mot företag som säljer 
hemelektronik. 
 
Du som deltagare av undersökningen behandlas anonymt. 
Är du intresserad av resultatet av studien eller har några synpunkter samt 
frågor finns vi tillgängliga på mail: sf222bd@student.lnu.se 
Tack för din medverkan, din insats betyder mycket! 
 
*Obligatorisk 
 
Har du handlat HEMELEKTRONIK över Internet? * 

 
Ja 
Nej 

 
 
 
 



   
 

   
 

Är du kvinna eller man? * 
 
Kvinna 
Man 

 
Vilket år är du född? * 
exempel: 1988 
 
Vad tjänar du per månad efter avdragen skatt? * 
OBSERVERA: Beloppet EFTER avdragen skatt (Netto). 

 
10 001 - 15 000kr 
15 001 - 20 000kr 
20 001 - 25 000kr 
25 001 - 30 000kr 
35 001 - 40 000kr 
40 000+ 
Vet ej/ Vill inte svara 

 
Hur många gånger har du handlat HEMELEKTRONIK över Internet 
det senaste halvåret? * 
Ange ungefärlig uppskattning om minnet sviker 
 

Aldrig 
1 gång 
2-4 gånger 
5-10 gånger 
10 eller fler gånger 

 
Hur handlar du helst HEMELEKTRONIK? * 

 
Fysisk butik 
Internet 

 
 
Jag tycker att jag har god vana av att handla HEMELEKTRONIK över 
Internet * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
     
 
 
 



   
 

   
 

Jag känner mig trygg när jag handlar HEMELEKTRONIK över 
Internet * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
   
Jag har överlag goda erfarenheter av HEMELEKTRONIK-köp över 
Internet * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt  
 
Jag handlar helst HEMELEKTRONIK från en webbutik där jag 
handlat tidigare * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt  
 
Påståenden om förtroende vid HEMELEKTRONIK-köp 
Värdera enligt "förtroendeskala" 
 
Det är viktigt för mig med ett PROFFESIONELLT utseende/design för 
att känna förtroende för en webbutik * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
Det är viktigt för mig att webbutiken UPPDATERAS med jämna 
mellanrum för att känna förtroende för den * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
Det är viktigt för mig att webbutiken är SVENSKSPRÅKIG för att 
känna förtroende för den * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
Det är viktigt för mig att webbutiken har en 
FÖRETAGSBESKRIVNING för att känna förtroende för den * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
Det är viktigt för mig att webbutikens KONTAKTUPPGIFTER är lätta 
att hitta för att känna förtroende för den * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 



   
 

 

 

 

  
 
351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 
Tel 0772-28 80 00 
dfm@lnu.se 
Lnu.se  

 

Det är viktigt för mig att webbutikens KUNDSUPPORT är bra för att 
känna förtroende för den * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
Det är viktigt för mig med fullständig PRODUKTBESKRIVNING av 
varor för att känna förtroende för en webbutik * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
Det är viktigt för mig med tydlig information angående KÖPGARANTI 
för att känna förtroende för en webbutik * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
Det är viktigt för mig med tydlig information angående ÅNGERRÄTT 
för att känna förtroende för en webbutik * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
Det är viktigt för mig att kunna välja bland olika 
BETALNINGSALTERNATIV för att känna förtroende för en webbutik 
* 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
Det är viktigt för mig att veta hur webbutiken hanterar mina 
PERSONUPPGIFTER för att känna förtroende för den * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
Det är viktigt för mig att veta hur webbutiken hanterar mina 
KONTOKORTSUPPGIFTER för att känna förtroende för den * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
 
Det är viktigt för mig att kunna se ORDER/LEVERANSSTATUS för att 
känna förtroende för en webbutik * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
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Det är viktigt för mig att vänner och släkt har REKOMMENDERAT en 
webbutik för att känna förtroende för den * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
 
Det är viktigt för mig att webbutiken är ett ERKÄNT & ETABLERAT 
företag för att känna förtroende * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
Det är viktigt för mig att webbutiken blivit rekommenderad via 
SOCIALA MEDIER (Facebook, Twitter eller Pinterest etc.) för att 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
Det är viktigt för mig att webbutiken har marknadsfört sig via TV- 
&/ELLER RADIOREKLAM för att känna förtroende för den * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
Det är viktigt för mig att webbutiken fått bra omdömen bland 
JÄMFÖRELSESITER (Pricerunner, Prisjakt etc.) för att känna 
förtroende för den * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
Det är viktigt för mig att kunna läsa KUNDRECENSIONER om en 
produkt i webbutiken för att känna förtroende för den * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
Det är viktigt för mig att webbutiken innehar CERTFIERING som 
"Trygg e-handel" och "Hög kreditvärdighet" för att känna förtroende 
för den * 
               1        2        3        4 
Instämmer inte alls                                           Instämmer helt 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 

  
 
351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 
Tel 0772-28 80 00 
dfm@lnu.se 
Lnu.se  

 

Tack för din medverkan! 
Vi är från våra hjärtan tacksamma att du tagit dig tid att besvara och bidra till 
vår studie. När du klickar på knappen "skicka" så registreras ditt bidrag. Åter 
igen, TACK! 
 
Det är välkommet att dela med dig om synpunkter angående enkäten. Det kan 
hjälpa oss att analysera kring enkätens relevans i sammanhanget.3 
 
 


