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Sammanfattning

En kraftigt ökande onlinehandel gör det allt vanligare att konsumenter tvingas uppge personuppgifter i köpproces-
sen på Internet. Personuppgifter kan med teknisk utveckling också samlas in på nya sätt, exempelvis med hjälp av 
cookies, och konsumenten är inte nödvändigtvis alltid medveten om detta intrång på dennes integritet. Denna 
studie syftar till att undersöka kopplingar mellan denna integritetsmedvetenhet och konsumentens köpintentioner 
på Internet. Parallellt med detta undersöks även hur konsumentens tillit och misstro kan påverka såväl köpintention 
som ovannämnda integritetsmedvetenhet. Tillit och misstro behandlas i det teoretiska ramverket som två distinkta 
konstrukt, som kan samexistera. Undersökningen genomförs med en kvantitativ undersökning med 502 respond-
enter, och som representativ produktgrupp för internethandel används köp av kläder. Sambanden testas genom fem 
hypoteser. Studiens resultat visar att tillit och misstro inte signifikant påverkar integritetsmedvetenhet. Resultaten 
visar dock att tillit, misstro och integritetsmedvetenhet alla signifikant påverkar konsumentens köpintention i olika 
grad. Tillit är den viktigaste faktorn för köpintention, följt av misstro, och sist integritetsmedvetenhet. Trots att 
integritetsmedvetenhet påverkar köpintentionen minst av de tre, visar undersökningen samtidigt att integritet och 
anonymitet är en viktig fråga för svenska konsumenter på Internet. 
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1. Introduktion

”Det finns för mycket osäkerhet för att jag ska kunna 
shoppa online.” – Kvinna, 67. 

”Internethandel kan bli för anonymt. Det ska kännas 
som att stiga in i en riktig butik.” – Man, 22. 

I vårt digitaliserade samhälle skapas idag elekt-
ronisk information oavbrutet. En högstadieelev 
som köper en låt på iTunes, en tunnelbanevagn 
som öppnar sina dörrar eller en affärsresenär som 
checkar in på en flight – allt innebär elektronisk 
information som sparas och lagras (Zikopoulos, 
2012). Denna typ av data brukar benämnas med 
begreppet Big Data1. Och den skapas i enorm takt 
– 90 procent av all världens data beräknas ha ska-
pats under de senaste två åren (IBM, 2013). Ut-
maningen ligger idag i att använda denna enorma 
mängd data. Big Data är användbart, inte minst för 
att lära känna och analysera konsumenter. Exem-
pelvis kan man förutsäga individers etnicitet med 
hjälp av Facebook-likes (Kosinski et al., 2013), eller 
prognostisera en akties utveckling genom att ana-
lysera konsumenters Twittrande (Ruiz et al., 2012). 
Genom att analysera konsumenters köpbeteenden, 
har detaljhandelsjätten Target till och med lyck-
ats utveckla en algoritm som kan förutsäga när en 
kvinnlig kund är gravid, och hur långt in i gravid-
iteten hon gått (Duhigg, 2012). 

Det sista exemplet visar på när denna analys even-
tuellt blir för intim, och skapar obehag hos kon-
sumenten snarare än att vara en service för denne. 
Det för tankarna till ett storebrorssamhälle, och 
leder in på en diskussion kring hur mycket data-
insamling konsumenter egentligen är bekväma 
med. Dessutom; hur mycket av datainsamlingen 
är konsumenterna medvetna om? Kan detta even-
tuella obehag även medföra att en konsuments 
köpbeteende påverkas av dennes medvetenhet i in-

1  Vedertagen svensk översättning av begreppet 
saknas. (Sundberg, 2013)

tegritetsfrågor? Finns det ett pris på konsumentens 
integritet, eller är den ens till salu? 

Detta dilemma kring integritetsmedvetenhet är i 
synnerhet relevant vid internethandel. Dels möjlig-
görs mycket av datainsamlingen genom att köp-
processen flyttats till en digital miljö, och dels gör 
tekniken att insamlingen samtidigt kan ske utan 
konsumentens vetskap. Det är inte ovanligt att en 
kund hos en internetbutik behöver registrera ett 
kundkonto, uppge kreditkortsuppgifter och ange 
leveransadress vid köpet, samtidigt som hela köp-
processen kartläggs med hjälp av cookies2, som kan 
visa exempelvis vilka produkter kunden tittade på 
utan att sedan köpa. Dessutom är internethandel 
ett ännu växande fenomen i Sverige. De senaste nio 
åren beräknas Sveriges onlinehandel ha ökat med 
645 procent (Posten, 2013). Konsumenter idag 
säger också att de förlorar kontrollen över sin per-
sonliga information online, och vet inte hur företag 
sedan använder den (Amin & Birgisdottir, 2012). 
Hälften av alla internetanvändare väljer att inte 
handla online, då det innebär att de tvingas läm-
na ut personlig information (Cho, 2006). Därför 
finns det också anledning att tro att konsumenters 
köpintention kan påverkas av graden av tillit och 
misstro konsumenten upplever gentemot internet-
butiken. I denna studie behandlas tillit och misstro 
som två separata variabler. Detta förklaras närmare 
i denna studies teoretiska ramverk. 

2. Syfte

Denna studie syftar till att utreda hur svenska 
konsumenters köpintention eventuellt påverkas 
av graden tillit, misstro och integritetsmedveten-
het vid internethandel. Dessutom utreds huruvida 
integritetsmedvetenhet eventuellt påverkas av tillit 
och misstro. Tidigare studier kring köpintention 
har inte behandlat denna kombination av integ-

2  En cookie är en liten fil som hemsidor kan lagra på 
besökarens dator, som läser av användarbeteende som t.ex. 
vilka produkter besökaren har tittat på i en onlinebutik.



5

ritetsmedvetenhet tillsammans med tillit och mis-
stro som samexisterande komponenter. 

3. Teoretiskt ramverk

Då internethandel är ett stort och växande fenomen 
runt om i världen har köpintentionen hos internet-
konsumenter studerats ur flera perspektiv (Cheema 
et al., 2013; Cho, 2006; George, 2004; Pavlou, 
2003; Vazquez et al., 2009; m.fl.). Steget då en in-
divid går från att att vara besökare till köpare på en 
hemsida (Schlosser et al., 2006), vilka faktorer som 
influerar köpintentionen (Cheema et al., 2013) lik-
som oavslutade köp online (Close et al., 2009) har 
studerats. Flera studier av köpintention på Internet 
behandlar konsumentens tillit till hemsidan, där 
tillit bevisas påverka köpintention (Pavlou, 2003; 
Cho, 2006; m.fl.). Konsumentens grad av misstro 
gentemot internethandlare (Cho, 2006) liksom in-
dividens oro för sin integritet har visat sig ha påver-
kan på köpintention (Wirtz et al., 2007). Samtidigt 
som tidigare studier har behandlat hur köpinten-
tion påverkas av tillit, misstro och integritet har 
konsumentens grad av medvetenhet kring integritet 
inte tidigare behandlats. Ett flertal studier behand-
lar endast tillit i relationer, där en individ har hög 
eller låg tillit gentemot ett objekt (Gefen, 2003; 
George, 2004; Pavlou, 2003), och misstro förbises. 
Tillit, då misstro förbises, definieras som då ”en in-
divid tror på, och är villig till, att lita på en annan 
aktör”(George, 2003). Detta utesluter möjligheten 
för att en individ kan lita på en aktör i en aspekt, 
samtidigt som individen är orolig och vaksam i en 
annan aspekt. I kontexten internethandel kan det-
ta visa sig i att en konsument exempelvis upplever 
tillit genom att vara säker på att varan kommer att 
levereras, men samtidigt misstro genom att varan 
eventuellt inte är av den kvalitet som utlovats. Där-
för utgår denna studie från att tillit och misstro kan 
samexistera, med stöd av tidigare forskning i ämnet 
som beskrivs i nästa avsnitt. 

3.1 Tillit och misstro

Lewicki et al. (1998) har studerat relationer som 
grundas i tillit och misstro, och fokuserar på dis-
tinktionen mellan dessa två: Låg tillit och hög 
misstro är inte samma sak, utan separerade och 
distinkta anordningar. Författarna definierar tillit 
som då det med säkerhet existerar positiva förvänt-
ningar för en aktörs beteende. Misstro uppstår då det 
med säkerhet existerar negativa förväntningar för en 
aktörs beteende. Det argumenteras för att relationer 
som innehåller tillit alternativt misstro reducerar 
osäkerhet, och fungerar som ett sätt att kontrollera 
oroligheter och problem. Tillit gör detta genom att 
eliminera oönskade konsekvenser och säkerhetsstäl-
la positivt associerade resultat av ett beteende, och 
misstro genom att öka chanserna för, eller till och 
med säkerhetsställa, oönskade resultat. Misstro ger 
då individen möjligheten att rationellt förebygga el-
ler förbereda sig för skadan som kommer att uppstå. 
Både tillit och misstro bygger således upp förvänt-
ningar på relationer; skillnaden är att vid tillit 
förväntas beteendet för individen vara fördelaktigt 
medan relationer med misstro innehåller förvänt-
ningar på negativt eller skadligt beteende. (Lewicki 
et al., 1998)

Enligt Lewicki et al. (1998) är faktorerna som 
påverkar om det i en relation existerar tillit med pos-
itiva associationer alternativt misstro med negativa 
associationer inte desamma, utan istället distinkta 
bipolära konstruktioner. Författarna argumenterar 
för möjligheten till att det hos en individ existerar 
en ambivalent relation, där tillit och misstro samex-
isterar. Då uppbyggnaden av tillit och misstro av 
påverkas olika och distinkta faktorer, argumenterar 
författarna för möjligheten att attityden gentemot 
ett objekt eller relation innehåller såväl tillit som 
misstro – samtidigt. Exempelvis illustreras denna 
ambivalens av Lewicki et al. med en parallell mellan 
koncepten tillit och misstro och Freuds teorier, där 
relationer kan vara fyllda av hat och kärlek eller af-
fektion och fientlighet. (Lewicki et al., 1998) Denna 
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studie använder samma definitioner av begreppen 
tillit och misstro som Lewicki et al., och anammar 
även synen på dessa som separerade och distinkta 
anordningar som kan samexistera i en relation. 

Figur 3.1 visar en fyrfältsmodell, som demonstrerar 
hur tillit och misstro kan samexistera samt hur låg 
misstro inte är detsamma som hög tillit och vice 
versa. Fyra former av relationer, med olika grader 
av tillit och misstro, redovisas i modellen. Varje re-
lation kännetecknas av skilda egenskaper. Ruta 1 
representerar låg tillit och låg misstro, ruta 2 hög 
tillit och låg misstro, ruta 3 låg tillit och hög mis-
stro och ruta 4 består av hög tillit samt hög misstro. 
(Lewicki et al., 1998)

3.1.1 Fyrfältsmodell över tillit och misstro

Ruta 1: Låg tillit/låg misstro

En relation med både låg tillit och låg misstro 
kännetecknas av att aktörer inte har anledning 
att känna sig varken övertygade, oroliga eller upp-
märksamma. Relationen baseras på få transaktion-
er, och först om relationen utvecklas och antalet 
transaktioner ökar etableras en uppfattning om 
aktörens tillförlitlighet. Aktörer i relationer med 
låg tillit och låg misstro är ömsesidigt beroende av 
varandra, men endast till en låg grad. (Lewicki et 
al., 1998)

2

1 3

4

Hög tillit

Karaktäriseras av: 
Hopp
Tro
Förtroende
Försäkran
Initiativ

Låg tillit

Karaktäriseras av: 
Inget hopp
Ingen tro
Inget förtroende
Passivitet
Tvekan

Låg misstro

Karaktäriseras av: 
Ingen rädsla
Avsaknad av skepticism
Avsaknad av cynism
Låg uppföljning
Ingen vaksamhet

Hög misstro

Karaktäriseras av: 
Rädsla
Skepticism
Cynism
Varsamhet och uppföljning
Vaksamhet

Ömsesidigt beroende uppmuntrat

Transaktion vid möjlighet

Nya initiativ

Tillit under kontroll

Segmenterade och begränsade relatio-
ner

Transaktion vid möjlighet medan risker 
övervakas

Tillfällig bekantskap

Begränsat ömsesidigt beroende

Professionell artighet

Skadliga motiv förväntade

Beroendeförhållande kontrollerat

Försvarsinställning och paranoia

Figur 3.1. Fyrfältsmodell över tillit och misstro. 
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Ruta 2: Hög tillit/låg misstro

Då det i en relation existerar hög tillit och låg mis-
stro har aktörer inga anledningar att ha misstankar 
mot varandra. Relationer i ruta 2 kännetecknas 
istället av att aktörer är säkra på att den andra 
parten arbetar mot gemensamma mål. Relationer 
av detta slag baseras på ett flertal transaktioner, som 
uppfattats som positiva. Eftersom relationen har 
utvecklats genom ett flertal transaktioner är parter-
na också ömsesidigt beroende av varandra, och då 
möjligheten för nya transaktioner dyker upp kom-
mer parterna att välja varandra för utbyte. (Lewicki 
et al., 1998)

Ruta 3: Låg tillit/hög misstro

Låg tillit och hög misstro genererar osäkerhet och 
anledningar till oro och vaksamhet. Relationer i 
ruta 3 baseras på ett flertal transaktioner som av 
en aktör uppfattats som negativa. Låg tillit och 
hög misstro gör att aktörer kontrollerar varandras 
beteende, förbereder sig för de konsekvenser den 
andres handlingar framkallar, och beskyddar de 
sårbarheter som eventuellt kan komma att utnyt-
tjas. Aktörer i denna relation kommer att minimera 
de aspekter som relationen grundas i, genom att 
endast grunda relationen i det absolut nödvändiga 
för att utbytet ska kunna fullbordas. (Lewicki et al., 
1998)

Ruta 4: Hög tillit/hög misstro

Då det i en relation existerar både hög tillit och hög 
misstro så har aktörer anledning att vara säkra på 
motpartens handlingar i vissa aspekter, men har 
samtidigt anledning att vara oroliga och vaksamma 
i andra aspekter. Aktörer i relationer med hög tillit 
och hög misstro har gemensamma mål, men sam-
tidigt också mål som inte delas med den andra ak-
tören. Relationer av denna form grundas i ett flertal 
transaktioner, där delar av erfarenheterna har varit 
positiva vilket har genererat hög tillit, och andra de-

lar varit negativa vilket har genererat hög misstro. 
För att relationen ska frodas och aktörerna gynnas 
av utbyten vidtas åtgärder både för att styrka den 
delen av relationen som bygger tillit, och för att be-
gränsa den delen av relationen som genererar mis-
stro. (Lewicki et al., 1998)

3.1.2 Välvilja och kompetens

Tillit och misstro vid internethandel har tidigare 
studerats av Cho (2006), som i sin studie behan-
dlar skapandet av tillit och misstro vid onlinehan-
del. Resultaten visar att en konsuments syn på en 
onlinebutiks välvilja3 har stark positiv inverkan 
på konsumentens tillit gentemot butiken, men en-
dast en svag inverkan på konsumentens misstro. På 
motsvarande sätt bevisas att onlinebutikens kompe-
tens4 har en stark inverkan på hur en konsument 
känner misstro gentemot butiken, då en onlinebu-
tik som uppvisar låg kompetens skapar misstro hos 
konsumenten, men endast svagt påverkar konsu-
mentens tillit. Välvilja indikerar till vilken grad 
individen i en relation uppskattar att motparten 
är genuint intresserad av individens välbefinnande. 
Kompetens hänvisar till individens uppskattning av 
partnerns kapacitet, tillförlitlighet eller förtroende 
för att utföra arbetsuppgifter enligt förväntan, öve-
renskommelse, och skyldighet. Studien visar därför 
att tillit och misstro kan mätas med välvilja respek-
tive kompetens. (Cho, 2006)

För att mäta tillit och misstro i denna studie an-
vänds Cho’s (2006) studie av tillit och misstro som 
referens. Cho har bevisat att välvilja påverkar tillit, 
liksom kompetens påverkar misstro. Därför an-
vänds i denna studie välvilja som indikator för att 
undersöka respondentens tillit, och kompetens som 

indikator för respondentens misstro. 

3  Översatt från engelskans benevolence. 
4  Översatt från engelskans competence. 
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3.2 Teknologiacceptansmodellen 
(TAM)

Grunden till denna studies teoretiska ramverk 
finns i Davis’ (1985) Teknologiacceptansmodell5 
(TAM), som här presenteras kortfattat för att ge 
en snabb introduktion till det teoretiska området 
denna studie rör sig i. TAM har ursprungligen sina 
rötter i Teorin om överlagt beteende6 (TRA), ska-
pad av Ajzen och Fishbein (1975). Modellen (fig-
ur 3.2) handlar om användares acceptans av nya 
system, och syftar till att förbättra förståelsen för 
denna process. Vidare utgör modellen en teoretisk 
grund för att testa användaracceptans i praktiken, 
för att kunna utvärdera nya system innan de im-
plementeras. Centralt i modellen är attityd mot an-
vändande, som delas upp i de två bakomliggande 
komponenterna upplevd användbarhet7 (PU) och 
upplevd användarvänlighet8 (PEOU). (Davis, 1985)

Modellen är erkänd och dess reliabilitet har testats 
av bland annat Davis, Bagozzi och Warshaw (1989) 

5  Översatt från Technology Acceptance Model (TAM)
6  Översatt från Theory of Reasoned Action (TRA)
7  Översatt från Perceived Usefulness (PU)
8  Översatt från Perceived Ease of Use (PEOU)

i en komparativ studie mellan TAM och TRA. 
TAM ligger också till grund för ett antal senare 
studier (Pavlou, 2003; Agarwald & Prasad, 1999; 
Chau & Hu, 2002; m.fl.), och har samtidigt också 
utvecklats vidare i olika riktningar för att passa nya 
kontexter. En sådan vidareutveckling av har gjorts 
av Pavlou (2003). Pavlou’s studie behandlar liksom 
denna studie onlinehandel, och anpassar modellen 
därefter. Denna modifierade TAM beskrivs i föl-
jande avsnitt, och är utgångspunkten i denna stud-
ies teoretiska ramverk.

3.3 Utveckling av TAM av Pavlou

Pavlou har utvecklat denna modifierade TAM (fig-
ur 3.3) för att passa en studie kring användarac-
ceptans i onlinehandel. I studien integreras två nya 
variabler i modellen: tillit och upplevd risk. Model-
len expanderas till att innehålla två nya konstrukt 
för dessa faktorer. För att passa ämnet onlinehan-
del, ersätts i studien också attityd mot användande 
och faktiskt användande mot de mer relevanta vari-
ablerna köpintention respektive faktisk transaktion. 
Med andra ord är ”målet” i Pavlou’s modifiering en 

X1

X2

X3

Upplevd 
användbarhet

Upplevd 
användar-
vänlighet

Attityd mot 
användande

Faktiskt 
användande

Användarmotivation

Konstruktions-
egenskaper

Kognitiv 
reaktion

Känslomässig 
reaktion

Beteende-
reaktion

Figur 3.2. TAM originalmodell. 
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transaktion, snarare än användning av ett system, 
vilket är fallet i den ursprungliga TAM. (Pavlou, 
2003) Eftersom även denna studie fokuserar på on-
linehandel, är Pavlou’s modifiering av modellen rel-
evant även i detta fall. Denna studie kommer därför 
att utgå ifrån Pavlou’s modell, men också modifieras 
ytterligare. Detta beskrivs närmare i nästa avsnitt. 

3.4 Modifiering av TAM för denna 
studie

I denna studie görs ett antal ytterligare modifierin-
gar av TAM-modellen. Studien utgår från Pavlou’s 
(2003) variant och använder tillit som en faktor, 
på grund av att Pavlou’s resultat tyder på att den 
reduktion av osäkerhet som tillit medför är en ny-
ckelkomponent för kunders acceptans av online-
handel. I denna studie kombineras detta samtidigt 
med idén från Lewicki et al. (1998) om samexistens 

av tillit och misstro. Alltså; både tillit och misstro 
är (eller kan vara) samexisterande faktorer i denna 
studie. Även Pavlou’s modifiering av två av model-
lens konstrukt anammas, för att passa vår gemen-
samma kontext av onlinehandel. Därför används 
benämningarna köpintention samt faktisk transak-
tion i denna studies modifiering. Kopplingen mel-
lan dessa två konstrukt är visad signifikant i flerta-
let tidigare studier (Pavlou, 2003; Davis et al., 1989; 
m.fl.), och testas därför inte på nytt i denna studie. 

I denna studie inkluderas dock inte Pavlou’s (2003) 
variabel Upplevd risk. Pavlou’s studie visade att det 
finns en signifikant negativ korrelation mellan tillit 
och Upplevd risk, samt mellan Upplevd risk och 
Köpintention. I denna studie undersöks endast hur 
köpintention direkt påverkas av tillit, och fokus 
läggs på att även inkludera variabeln misstro. 

Tillit

Upplevd risk Upplevd 
användbarhet

Upplevd 
avnändar-
vänlighet

Köpintention

Faktisk 
transaktion

Figur 3.3. Pavlou’s utveckling av TAM
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3.4.1 Konstruktion av variabeln integ-
ritetsmedvetenhet

I den ursprungliga TAM, definierar Davis (1985) 
boxarna upplevd användbarhet och upplevd an-
vändarvänlighet enligt följande:

PU: “Utsträckningen till vilken individen anser att 
användandet av ett system skulle förbättra hans ar-
betsprestation”

PEOU: “Utsträckningen till vilken individen anser 
att användandet av systemet är frikopplat från fysisk 
och mental ansträngning”

Vidare visar Davis att PEOU signifikant korrelerar 
med PU, således är dessa två variabler nära sam-
mankopplade (Davis, 1985). Denna studie syftar 
som tidigare nämnt till att undersöka variabeln 
integritetsmedvetenhet hos individen - det vill säga 
medvetenheten kring ett system snarare än accept-
ansen av det. Viktigt är att inte misstolka variabeln 
som medvetenhet om att ett system existerar. Med 
medvetenhet åsyftas här istället utsträckningen 
till vilken individen upplever påverkan på integ-
ritetsfrågor från kringliggande faktorer i köpproces-
sen. Vidare definieras kringliggande faktorer som 
sidomoment vid, bieffekter och konsekvenser av 
köpprocessen vid onlinehandel. Dessa kringliggan-
de faktorer kan påverka individens integritet och 
anonymitet, exempelvis genom att onlinebutiken 
kan ha ett krav att kunden registrerar sig innan 
köp. I registreringsprocessen tvingas kunden då 
uppge diverse personuppgifter, och därmed kom-
promissar butiken med individens integritet och 
anonymitet. Fler faktorer kan vara: 

•	 Att butiken använder s.k. cookies för att 
marknadsföra sig mot kunden.

•	 Tvång att uppge vissa personuppgifter för att 
genomföra köpet

•	 Nödvändighet att uppge kreditkortsnummer 
vid köpet

•	 Grad av öppenhet om hur personuppgifter 
sparas och lagras

•	 Grad av öppenhet om hur personuppgifter 
eventuellt används i framtiden

Detta ligger nära (och kan även innefatta) Davis 
definition av PEOU, som i sin tur signifikant kor-
relerar med PU (Davis, 1985). Faktorer av den här 
typen kan även påverka individens upplevda an-
vändarvänlighet, exempelvis genom att det innebär 
ytterligare ansträngning att genomföra köpet om 
man hindras av faktorer som exempelvis registre-
ring innan köpet är möjligt.

Med detta som bakgrund, samt för att inte flytta 
fokus från syftet, slås konstrukten PEOU och PU 
i denna studie ihop till ett konstrukt benämnt in-
tegritetsmedvetenhet i modellen. Genom att i denna 
studies undersökning mäta i vilken utsträckning 
individen upplever påverkan av ovan beskrivna 
faktorer, ämnar undersökningen få fram ett mått 
på respondentens integritetsmedvetenhet. Eft-
ersom detta angränsar till eller överlappar med 
PEOU och PU, bedöms det vara befogat att modi-
fiera modellen på detta sätt för att bättre passa den-
na studies syfte.

3.5 Studiens fem hypoteser

Sammanfattningsvis består undersökningens hy-
potesmodell av tre faktorer bakom köpintentionen; 
tillit, misstro och integritetsmedvetenhet. I detta 
avsnitt ställs fem hypoteser upp, som denna studie 
syftar till att testa.

Det är som tidigare nämnt bevisat att köpintention 
signifikant påverkar faktisk transaktion, efter bl.a. 
Davis et al. (1989) och Pavlou’s (2003) studie. Där-
för kommer denna studie inte på nytt testa detta 
samband. Pavlou’s studie visade också en signifi-
kant positiv korrelation mellan tillit och köpin-
tention. Trots detta behålls denna som hypotes 
1 i denna studie. Anledningen är att kontexten i 
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denna studie skiljer sig från Pavlou’s, samt att tillit 
och misstro här båda är centrala delar i modellen. 
För att studien ska generera en klar och överskådlig 
bild av hur köpintention påverkas av alla tre faktor-
er (tillit, misstro, integritetsmedvetenhet), bedöms 
denna hypotes vara relevant att testa på nytt. 

Sedan Davis’ (1985) originalstudie är det också 
bevisat att upplevt användbarhet och upplevd 
användarvänlighet påverkade attityden mot an-
vändande, vilket i denna studies tolkning översätts 
till sambandet mellan integritetsmedvetenhet och 
köpintention. Eftersom denna studies modifiering 
av PU och PEOU till det gemensamma konstruktet 
integritetsmedvetenhet eventuellt skiljer sig något 
från Davis’ studie och originalmodell, kommer 
även detta samband att testas på nytt. Den andra 
hypotesen är således att det finns en positiv kor-
relation mellan integritetsmedvetenhet och köpin-
tention. Det finns anledning att tro att en individ 
som i högre grad uppmärksammar och påverkas 
av faktorer i periferin av transaktionen, också har 
starkare intentioner till köp. Detta motiveras av att 
dessa individer troligen är mer vana vid och erfarna 
av köpprocesser på Internet, och därför oftare ägnar 
sig åt onlinehandel.

Den tredje hypotesen är att det finns en negativ ko-
rrelation mellan köpintention och misstro. Med an-
dra ord implicerar hypotesen att en individ med en 
högre grad av misstro också har lägre köpintention, 
som ett resultat av den skepsis mot köpet och bered-
skap på misslyckande som misstro innebär.

Den fjärde hypotesen är en positiv korrelation mel-
lan integritetsmedvetenhet och tillit. Hypotesen im-
plicerar att en individ med hög grad av tillit också 
har en hög integritetsmedvetenhet. Enligt Lewicki 
et al. (1998) innebär hög tillit avsaknad av osäker-
het, och motsvarande resonemang kan föras kring 
att hög integritetsmedvetenhet innebär avsaknad av 
osäkerhet. Därför är hypotesen en positiv korrela-
tion. Ett omvänt resonemang kan även föras där 
integritetsmedvetenhet implicerar tillit, men denna 
studie utgår från att tillit är djupare rotat i indivi-
den, och också kan uppstå till följd av många andra 
premisser än integritetsmedvetenhet. 

Den femte och sista hypotesen är en positiv korrela-
tion mellan integritetsmedvetenhet och misstro, en-
ligt motsvarande resonemang som kring den fjärde 
hypotesen. Hypotesen är att en individ med hög 
grad av misstro har skapat sig en förutfattad men-

Figur 3.4. Hypotesmodell.  

TILLIT

MISSTRO

INTEGRITETS-
MEDVETENHET KÖPINTENTION FAKTISK 

TRANSAKTION
H2

H3

H4

H5

H1
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ing, och därför inte har en osäkerhet som en indi-
vid som saknar misstro kan ha. Denna avsaknad 
av osäkerhet implicerar, enligt hypotesen, att in-
dividen i högre grad påverkas av de underliggande 
faktorerna i integritetsmedvetenhet. 

Sammanfattningsvis ser studiens fem hypoteser ut 
som följande:

H1: Positiv korrelation mellan tillit och köpinten-
tion

H2: Positiv korrelation mellan integritetsmedvet-
enhet och köpintention.

H3: Negativ korrelation mellan misstro och 
köpintention. 

H4: Positiv korrelation mellan tillit och integ-
ritetsmedvetenhet. 

H5: Positiv korrelation mellan misstro och integ-
ritetsmedvetenhet. 

Grafiskt kan hypoteserna sammanställas och ritas 
upp som i figur 3.4. 

4. Metodval 

4.1 Forskningsdesign

Studien är en förklarande studie med en hypotetisk 
deduktiv ansats, d.v.s. studien ämnar bevisa kausala 
samband och besvara framställda hypoteser (Saun-
ders et al., 2009). Då studiens syfte är att testa och 
visa samband mellan och påverkan från olika kon-
strukt, anses denna typ av hypotesprövning vara 
optimal. I studien används ovannämnda modell 
baserad på en modifierad TAM, med tilläggen tillit 
och misstro som nya komponenter, som referen-
sram för att pröva framställda hypoteser.

4.2 Val av kvantitativ metod

Hypoteserna besvaras genom en kvalitativ under-
sökning i form av en självadministrerad online-
baserad enkätundersökning.   Valet grundas i att 

studien ämnar testa hypoteser via korrelations-
sambandsprövning och regressionsanalys, vilket 
en enkätundersökning tillåter (Saunders et al., 
2009). En enkätundersökning gör det enkelt att 
sammanställa och analysera insamlad information 
statistiskt på detta sätt. I detta avsnitt förklaras ko-
rtfattat de kvantitativa metoder och analyser som 
används för att komma fram till studiens resultat. 

4.2.1 Reliabilitet och sammansättning 
av konstrukt

Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik över 
undersökningen, för att ge en överskådlig bild över 
respondenternas svar. För reliabilitet i konstrukten 
testas sedan de fyra konstruktens interna konsist-
ens, vilket görs genom att beräkna Cronbach’s alfa. 
Detta är ett mått för korrelationen mellan attrib-
uten (d.v.s. enkätfrågorna) i konstruktet, och te-
star således huruvida frågorna bakom konstruktet 
mäter samma sak. Om någon fråga är missvisande 
för konstruktet sänker denna Cronbach’s alfa, och 
kan i det här steget plockas bort för ökad intern 
konsistens, och därmed ökad reliabilitet. 

Varje konstrukt sätts sedan samman med alla kor-
rekta attribut till en ny variabel, vilket görs genom 
att med faktoranalys extrahera endast en kompo-
nent ur konstruktets bakomliggande attribut. Det-
ta innebär att de olika enkätfrågorna bakom ett 
konstrukt tvingas samman till en ny variabel, och 
den nya variabeln indexeras samtidigt till minsta 
värde -1 och maxvärde 1. Kvar blir en variabel för 
varje konstrukt, istället för en variabel för varje ba-
komliggande enkätfråga. Denna indexerade vari-
abel är också lämplig att använda i de kommande 
analyserna och testerna. I faktoranalysen testas 
även att de nya variablerna förklarar konstruktet 
i tillräckligt hög grad, samt att de olika attributen 
väger ungefär lika tungt inom konstruktet. Detta 
säkerställer att enkätfrågorna är lämpliga för att 
mäta konstruktet. 
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4.2.2 Korrelations- och regressionsanalys

De nya variablerna för konstrukten används sedan 
för att göra en bivariat korrelationsanalys, i vilken 
Spearmans rangkorrelation beräknas. Detta är ett 
mått på eventuella samband mellan konstrukten, 
och beräknas för att kunna utläsa inledande in-
dikationer i studiens resultat. För att sedan tolka 
sambanden och se eventuell kausalitet (d.v.s. or-
sakssamband) mellan konstrukten, görs därefter en 
linjär regressionsanalys. Regressionsanalysen görs i 
två steg: i det första steget testas H1, H2 och H3, 
med köpintention som beroende variabel, och i det 
andra steget testas H4 och H5 med integritetsmed-
vetenhet som beroende variabel. Analysen ger två 
viktiga data: Först, ett R2-värde. Detta anger hur 
mycket av variationen i den beroende variabeln som 
förklaras av de oberoende variablerna. Med andra 
ord; om den beroende variabeln på något sätt förän-
dras, visar R2-värdet hur mycket av den förändrin-
gen som beror på de oberoende variablerna. För det 
andra, ges en B-koefficient för varje oberoende vari-
abel. Detta visar vilken effekt variabeln har på den 
beroende variabeln. B-koefficienten är ett mått på 
den förväntade ökningen i en oberoende variabel, 
när den beroende variabeln ökar med 1 enhet – den 
visar alltså hur kraftigt den oberoende variabeln 
påverkar. Baserat på dessa data kan studiens fem 
hypoteser förkastas eller behållas. 

4.2.3 Alternativa metoder

En kvalitativ metod, i form av t.ex. intervjuer, hade 
varit möjlig att använda i studien för att närmare 
studera individers integritetsmedvetenhet, tillit 
och misstro liksom köpintentioner. En kvalitativ 
metod hade eventuellt givit en djupare bakgrund, 
då det tillåter respondenten att vidareförklara svar 
och synpunkter och besvara följdfrågor (Saunders 
et al., 2009). Exempelvis hade studerandet av det 
egenkonstruerade konstruktet integritetsmedveten-
het eventuellt gynnats av denna form av informa-
tionsinsamling, då definitionen av denna eventuellt 

kan skilja från individ till individ. Anledningen till 
att studien ändå utgår ifrån en enkätundersökning 
som insamling av information är de korrelations- 
och regressionsanalyser som i denna kvantitativa 
undersökning är vitala för att bevisa eller förkasta 
framställda hypoteser. Detta hade inte varit möjligt 
med en kvalitativ metod, där studien grundas i 
ett mindre urval av respondenter. Urvalsstorleken 
studien hade fått i en kvalitativ analys, hade också 
gjort det mycket svårare att generalisera resultaten 
på populationen, som i studien är svenska konsu-
menter på Internet. 

4.3 Kläder som representativ 
produktgrupp

Denna studie avgränsar sig till köp av kläder. 
Tanken är att kläder fungerar som en representativ 
produktgrupp för svensk internethandel av fysiska 
produkter. För att hålla studien genomförbar inom 
den givna tidsramen, var denna avgränsning nöd-
vändig. Anledningarna till att kläder valdes som 
representativ produktgrupp är flera. Först, kläder 
är den näst vanligaste produkten (efter böcker) 
att köpa på internet bland svenska konsumenter. 
För det andra, är könsfördelningen relativt jämn. 
Kläder är den vanligaste produkten att köpa on-
line bland svenska män, och den näst vanligaste 
bland svenska kvinnor. För det tredje är det en fy-
sisk produkt, vilket innebär andra förutsättningar 
än immateriella produkter vad det gäller exempel-
vis leverans. Exempelvis innefattar den vanligaste 
produktgruppen böcker delvis immateriella varor, 
då även e-böcker räknas in i befintlig statistik. Sist, 
finns det anledning att tro att säljarna av kläder on-
line utgör en något mer heterogen grupp än säljarna 
av böcker, som i Sverige utgörs av en mindre grupp 
stora aktörer. (E-barometern, 2013)

4.4 Undersökningens urval

Som tidigare nämnt i avgränsningen, behandlar 
studien köp av kläder på Internet. Då konsumen-
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terna av kläder på Internet är många, görs i studien 
ett urval. Urvalet är gjort som ett bekvämlighet-
surval, som fortsatte tills önskad urvalsstorlek var 
uppnådd. Ett bekvämlighetsurval medför att ur-
valet är att betrakta som icke-slumpmässigt (Saun-
ders et al., 2009). Detta urval valdes på grund av 
att resurser saknades för ett mer heterogent urval. 
Enkäten besvarades av respondenterna på Internet, 
vilket är lämpligt då onlinehandel studeras (Saun-
ders et al., 2009). Kanaler som användes för att nå 
ut till respondenter var Facebook, Uppsala univer-
sitets webbmail samt internetforumet Familjeliv.
se. Dessutom användes två mailinglistor för att 
nå äldre åldrar, där framförallt åldrar över 30 år 
fanns representerade. Utöver detta spreds enkäten 
via word-to-mouth, med en uppmaning att sprida 
vidare. Flera kanaler användes för att nå ut till ett 
mer heterogent urval, då en högre spridning i urva-
let gynnar studien. 

Erfarenhet av klädköp online är inte ett måste för 
att besvara enkätundersökningen, då en individ 
som aldrig har köpt kläder online ändå kan ha 
åsikter om och intentioner till internethandel av 
kläder. Därför inkluderas även svar från respond-
enter som aldrig köpt kläder online i resultatet. 

4.5 Operationalisering

Hypoteserna behandlar påverkan på köpintention 
från integritetsmedvetenhet, tillit och misstro, samt 
påverkan på integritetsmedvetenhet från tillit och 
misstro. Enkäten innehåller påståenden som repre-
senterar dessa fyra faktorer, för att mäta individens 
grad av varje faktor. Frågorna är utformade så att 
respondenten ombads besvara hur väl ett påstående 
stämmer in på individen, alternativt på individens 
uppfattning. Svaren anges på en sjugradig Likert-
skala (Saunders et al., 2009), där 1 innebär ”stäm-
mer inte alls” och 7 innebär ”stämmer helt”. Samt-
liga frågor med referenser redovisas i bilaga 1. 

4.5.1 Utformning av enkätundersökning

Enkäten består av fem delar. Den första delen är 
allmänna frågor om respondenten som är av rel-
evans för studiens validitet: kön, ålder, utbildning, 
sysselsättning och daglig användning av Internet. 
Frågorna anses vara relevanta för studien för att 
kunna avläsa till vilken grad urvalet är homo- eller 
heterogent. 

Den andra delen av enkäten undersöker individens 
köpintention. Tre av frågorna baseras på Vazquez 
och Xu’s (2008) studie kring intentioner till köp på 
Internet, och den fjärde på Kim och Kim’s (2004) 
studie kring klädhandel på Internet. Detta garan-
terar en viss grad av reliabilitet i studien. 

Den tredje delen av enkäten undersöker respond-
enternas grad av tillit till klädförsäljare på Internet. 
Vid utformning av frågor rörande tillit användes 
Cho’s (2006) studie om tillit och misstro vid on-
linehandel som referens. Fyra påståenden används 
för att mäta respondenternas grad av tillit till kläd-
handlare på Internet. Två av dessa hämtas från 
Cho’s frågor om tillit, och två från Cho’s frågor 
om välvilja. För att minimera antalet frågor i en-
kätundersökningen, vilket är att rekommendera 
(Saunders et al., 2009), begränsades enkäten till 
dessa fyra frågor. De frågor som valdes bort uppfat-
tades som upprepande, och fyra frågor ansågs vara 
tillräckligt i denna studie för att mäta tillit. 

Enkätens fjärde del mäter respondentens grad av 
misstro till försäljare av kläder på internet. Liksom 
vid tillit används Cho ś (2006) studie till utform-
ningen. Totalt används fyra frågor för att mäta 
misstro, varav två är hämtade från Cho’s frågor om 
misstro och två från Cho’s frågor om kompetens. 
Även här uppfattades frågorna som valdes bort som 
upprepande, och fyra frågor ansågs vara tillräckligt 
för att mäta misstro. 
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Den sista delen av enkäten utformas för att mäta re-
spondentens integritetsmedvetenhet. Då integritets-
medvetenhet konstruerades till denna studie, som 
en modifiering av upplevd användbarhet och upplevd 
användarvänlighet från TAM (Pavlou, 2003), finns 
det inga frågor från tidigare studier som var direkt 
applicerbara för att uppskatta respondenternas grad 
av integritetsmedvetenhet. Därför används istället 
diskussionen från en mindre fokusgrupp, bestående 
av fem icke-slumpmässigt utvalda individer, som 
underlag till frågorna. Individerna i fokusgruppen 
hade olika grad av medvetenhet kring och erfaren-
het av onlinehandel och integritet. Fokusgruppens 
diskussion om integritet och anonymitet vid online-
handel har sedan använts som referens vid skapan-
det av enkätundersökningens fyra påståenden kring 
integritetsmedvetenhet. Användandet av en fokus-
grupp valdes då de olika graderna av kunskap samt 
de åsikter individerna i fokusgruppen hade gynnade 
studien (Saunders et al., 2009). Två intervjuare an-
vändes under diskussionen, varav en tog antecknin-
gar på åsikter och uppfattningar, och den andra var 
moderator för diskussionen. Detta är att rekommen-
dera enligt Saunders et al. (2009). Fokusgruppens 
diskussion fokuserade på de person- och kontaktup-
pgifter som registreras vid köp online, samt om sidan 
använder cookies eller inte. Dessutom diskuterades 
huruvida hemsidan delar vidare insamlad infor-
mation om kunden till tredje part. Det framgick i 
fokusgruppen att hur pass viktig individens integ-
ritet var skilde sig åt mellan individerna i gruppen. 
Den observerade informationen användes vid ska-
pandet av totalt fyra påståenden som uppskattar re-
spondentens grad av integritetsmedvetenhet. 

4.6 Genomförande av enkä-
tundersökning

För att enkäten skulle vara enkel för responden-
terna att förstå, samtidigt som insamlad informa-
tion skulle vara tillräckligt detaljerad för studiens 
hypotesprövning, har en teststudie genomförts. 15 
individer ombads besvara enkäten och återkomma 

med eventuell kritik. Efter teststudien skedde ett 
fåtal justeringar, innan den slutgiltiga versionen av 
enkäten fastställdes och distribuerades till respond-
enterna.  

4.6.1 Teststudie

De individer som besvarade enkäten i teststudien 
var till stor del studenter som under tiden skrev 
kandidatuppsatser. Resterande bestod av blandade 
icke-slumpmässigt utvalda individer. Saunders et al. 
(2009) menar att låta en grupp experter inom om-
rådet utföra enkätundersökningen i en teststudie 
och komma med feedback, gör att studien får ökad 
validitet då det ger författaren en möjlighet att för-
bättra enkäten. Studenterna som utförde teststudien 
fungerade som studiens grupp av experter, då flerta-
let har erfarenhet av skapandet av enkätundersökn-
ingar. Resterande respondenter av teststudien valdes 
då det är viktigt att testa enkäten med variation i 
populationen (Saunders et al., 2009). Efter att tests-
tudien var utförd ombads samtliga respondenter att 
fundera på följande faktorer angående enkäten: tid 
enkäten tog att besvara, instruktionernas svårighets-
grad, frågor som eventuellt var oklara, frågor som 
respondenten inte ville besvara, om det kändes som 
någonting saknades samt enkätens layout (Saun-
ders et al., 2009). Teststudiens resultat ledde till ett 
fåtal mindre justeringar och förtydliganden, och 
bekräftade att ingen av frågorna upplevdes som för 
personliga. 

4.6.2 Insamling av resultat

Enkäten fanns tillgänglig under en period av två 
veckor. Målet var att uppnå runt 400 respondenter. 
Det slutliga antalet respondenter uppgick till 502. 
Av dessa bedömdes sedan två svar inte vara realistis-
ka, då dessa två respondenter endast svarat med ex-
tremvärdena 1 respektive 7, samt att den ena angett 
sin ålder till 120 år. Underlaget för studien utgörs 
således av 500 respondenter, där samtliga enkätsvar 
är kompletta och användbara. 
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4.7 Metodkritik

För att säkerställa studiens kvalitet görs i detta avs-
nitt en kritisk genomgång av valet av metod, för 
att främja studiens reliabilitet och validitet. Relia-
bilitet innebär den grad en studies datainsamling 
och dataanalyseringsverktyg resulterar i tillförlitli-
ga svar. Validitet innebär den grad studiens metod 
mäter det som är avsett att mäta. (Saunders et al., 
2009) Studiens reliabilitet och validitet utvärderas 
i följande avsnitt, baserad på Saunders’ et al. (2009) 
argumentering.

Då urvalet som används i studien är ett icke-
slumpmässigt urval kan respondenternas ses som 
icke-representativa för populationen, då det in-
nebär att inte alla individer i populationen har 
samma chans att delta. Med andra ord kan urva-
let eventuellt anses vara partiskt (Saunders et al., 
2009). Detta försökte undvikas genom att använda 
flera olika kanaler. Trots försöket är det viktigt att 
vara medveten om att en eventuell skevhet i urvalet 
kan påverka studiens reliabilitet. Exempelvis finns 
det möjlighet att den del av populationen med 
högst misstro gentemot internethandlare består av 
de individer som inte använder internet. Då stu-
dien är internetbaserad är det därför mycket liten 
chans att denna del av populationen besvarar enkä-
tundersökningen, vilket innebär att studien förbis-
er att studera köpintention hos den delen av popu-
lationen med högst misstro. (Saunders et al., 2009) 

Majoriteten av de frågor som används i enkä-
tundersökningen är helt eller delvis hämtade från 
tidigare studier. Detta gynnar studien då det i viss 
mån säkerställer studiens reliabilitet. Eftersom in-
tegritetsmedvetenhet skapades utifrån upplevd an-
vändbarhet och upplevd användarvänlighet, fanns 
dock inga frågor från tidigare studier att använda 
i enkäten för detta konstrukt. Som tidigare nämnt 
så utvecklades frågorna bakom integritetsmedvet-
enhet genom en fokusgruppsdiskussion. Detta kan 
eventuellt vara en osäkerhetsfaktor för validitet och 
reliabilitet i dessa fyra frågor. (Saunders, 2009) 

Enkätundersökningen utformades så att respond-
enterna inte ska ha en specifik hemsida i åtanke 
när de besvarar frågorna, utan istället ska besvara 
frågorna utefter deras generella uppfattning om 
klädbutiker online. Enkäten utformades på detta 
vis då undersökningen gynnas av att fler respond-
enter kan besvara frågorna, och ett eventuellt krav 
på specifik erfarenhet kan medföra stora bortfall. 
Innan enkäten skickades ut till respondenterna, 
genomgick enkäten flera steg för att frågorna skulle 
vara så tydliga och lättförståeliga som möjligt. 
Trots detta finns det en risk för minskad reliabilitet 
till följd av att enkätfrågorna är generella. Det är 
möjligt att respondenten inte har en generell bild av 
klädhandlare online, utan varierande uppfattning-
ar från flera hemsidor. Detta gör då enkäten svårare 
att besvara. 

För att få maximalt antal respondenter erbjöds de 
individer som besvarade enkäten att delta i en ut-
lottning av två konsertbiljetter. Respondenterna 
fick då välja mellan att vara totalt anonyma, el-
ler uppge kontaktuppgifter och därigenom delta 
i tävlingen. Under teststudien framgick att ingen 
av frågorna ansågs vara för personliga, vilket tyder 
på att anonymiteten inte bör vara ett problem för 
respondenterna. Det bör dock uppmärksammas 
att detta kan minska studiens reliabilitet genom att 
respondenterna kan ha svarat annorlunda om de 
valt att inte vara anonyma, även om teststudien in-
dikerar att så inte bör vara fallet. (Saunders, 2009). 

Angående val av kvantitativ analysmetod, är det 
viktigt att notera att regressionsanalysen i två steg 
medför att modellen inte testas i sin helhet. Re-
gressionsanalyserna testar endast H1, H2 och H3 
i samverkan och H4 och H5 i samverkan. För att 
testa alla hypoteser samtidigt och i samverkan med 
varandra, hade ett test exempelvis av typen two-
stage least squares behövts. Detta fanns det inte till-
räckliga resurser till i denna studie. 
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5. Resultat och analys

Av de 500 respondenterna i underlaget, är 43 pro-
cent av respondenterna män och 57 procent är 
kvinnor. Diagrammet nedan (figur 5.1) visar att de 
flesta respondenter hamnar inom åldersspannet 19 
till 27 år – 78 procent av respondenterna återfinns 
i denna åldersgrupp. Bland högre åldrar är antalet 
färre, men dock relativt jämnt utspritt mellan ål-
drarna >27 år.

En majoritet av respondenterna (69 procent) är stu-
denter, vilket också ligger i linje med den starkast 
representerade åldersgruppen. Vidare är det delvis 
en naturlig konsekvens att studien också visar att 
nio av tio respondenter läser eller har klarat av en 
universitets- eller högskoleutbildning. Tydligt är 
också att en stor majoritet av alla respondenter är 
vana vid Internet, då de flesta använder Internet 
flera timmar dagligen, och i princip respondenter 
anger att de använder Internet vid något tillfälle 
varje dag.

Populationen i studien är relativt likartad när det 
kommer till inställningen till kläder. 81 procent 

hamnar i den övre delen av Likertskalan (alternativ 
5-7) på frågan om hur stort klädintresse de har, och 
84 procent har någon gång köpt kläder på Internet.

5.1 Attribut bakom studiens fyra 
konstrukt

I detta avsnitt redovisas och behandlas frågorna 
som mäter attributen, som alltså utgör bestånds-
delarna i studiens fyra konstrukt. Viss deskriptiv 
statistik kring frågorna och deras svarsalternativ 
redogörs för, för att ge en översikt över resultaten 
inför kommande analyser. Som ett mått på reliabi-
liteten beräknas också Cronbach’s alfa för varje kon-
strukt. För att säkerställa konstruktens interna kon-
sistens, bestäms här ett gränsvärde där Cronbach’s 
alfa måste vara 0,700 eller högre.

5.1.1 Köpintention och dess attribut

Figur 5.2 visar fördelningen i svaren på de fyra 
olika frågorna. Spridningen är stor, och svaren är 
relativt jämnt fördelade. Utmärkande är dock fram-
förallt att frekvensen är hög gällande antal personer 
som svarat med en sjua på den fjärde frågan, som 
behandlar huruvida det är troligt att respondenten 
kommer att köpa kläder online inom det närmaste 
halvåret. 145 respondenter, ca 30 procent, svarade 
med andra ord att detta stämde mycket bra.

Cronbach’s alfa beräknas för de fyra frågorna i kon-
struktet till 0,924, vilket innebär att konstruktet 
har tillräcklig intern konsistens för studien. 

5.1.2 Tillit och dess attribut

Figur 5.3 visar här något svagare spridning, och en 
antydan till normalfördelning kan utläsas där fyra, 
fem och sex är de högst representerade svarsalterna-
tiven. Totalt över de fyra frågorna ligger endast 24 
procent av svaren i skalans nedre del, på alternativ 
1-3.

Figur 5.1. Respondenternas ålder.   
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Figur 5.2. Köpintention och dess attribut. 

Figur 5.3. Tillit och dess attribut. 

Figur 5.4. Misstro och dess attribut.   

Figur 5.5. Integritetsmedvetenhet och dess attribut.   
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Köpintention

Tillit

Misstro

Integritetsmedvetenhet

500

500

500

500

3,95

4,54

2,94

3,93

1,21

1,17

1,07

1,47

1,00

1,00

1,00

1,00

7,00

7,00

5,75

7,00

Cronbach’s alfa beräknas för de fyra frågorna i 
konstruktet till 0,830, vilket innebär att även detta 
konstrukt har tillräcklig intern konsistens.

5.1.3 Misstro och dess attribut

Figur 5.4 uppvisar en relativt låg spridning bland 
respondenternas svar – en antydan till en nor-
malfördelningskurva med centrum kring svar-
salternativ 2 och 3 kan ses. Sammanslaget över de 
fyra frågorna ligger 50 procent av svaren på dessa 
två alternativ.

Cronbach’s alfa beräknas för de fyra frågorna i kon-
struktet till 0,765, och konstruktet har således till-
räcklig intern konsistens.

5.1.4 Integritetsmedvetenhet och dess 
attribut

Slutligen uppvisar figur 5.5 återigen en större sprid-
ning bland svaren, där den fjärde och sista frågan 
– ”Det är i allmänhet viktigt för mig hur butiken 
hanterar sekretess och min integritet” – är den van-
ligaste att respondenterna svarar högt på.

Cronbach’s alfa beräknas för detta konstrukt till 
0,733. I detta fall hade dock värdet ökat till 0,808 
om den sista frågan plockats bort. Detta innebär att 
den sista frågan inte mäter exakt samma sak som 
de övriga tre, och konstruktets reliabilitet ökar om 
denna fråga bortses ifrån. Frågan behandlar som 
nämn sekretess och integritet i allmänhet. Resul-

taten tyder därför på att hur viktig integriteten är 
eventuellt inte är direkt kopplat till hur medveten 
kunden är om den. Troligtvis är detta den avgörande 
skillnaden i vad frågorna mäter. Detta konstrukt är 
också skapat från grunden för denna studie genom 
en fokusgrupp, och har ingen tydlig förankring i 
studiens teoretiska ramverk. Med hänsyn till detta, 
är det i studien motiverat att den sista frågan utes-
luts ur detta konstrukt i syfte att öka reliabiliteten. 
Således sammansätts detta konstrukt endast av de 
tre första frågorna, och Cronbach’s alfa uppgår till 
0,808.

5.2 Deskriptiv statistik

I presentationen av den deskriptiva statistiken har 
konstrukten satts samman genom additiva index. 
För att göra detta avsnitt så intuitivt och tydligt som 
möjligt har indexen dividerats med antal frågor, så 
att även indexen har minsta möjliga värde 1 och 
maxvärde 7.

Det bör noteras att när ordinalskalor används, som 
exempelvis Likertskalan i denna undersökning, är 
medelvärden inte ett statistiskt korrekt mått. Des-
sa presenteras dock ändå här (se figur 5.6), endast 
för att ge en lättöverskådlig introducerande bild 
av studiens resultat. Som figuren visar, rör sig me-
delvärdena för alla respondenterna mellan 2,94 och 
4,54 i de fyra konstrukten. Över lag tyder figuren 
alltså på att våra respondenter identifierar sig mest 
med att ha ett högt mått av Tillit gentemot butiker-
na. Minst tycks respondenterna identifiera sig med 
att ha en hög Misstro gentemot butikerna.

Konstrukt N Min MaxMedel Std. avv. 

Figur 5.6. Deskriptiv statistik.   
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5.3 Korrelationsanalys

I detta avsnitt undersöks eventuella korrelations-
samband mellan studiens fyra konstrukt, genom 
att beräkna Spearman’s rho. Till korrelationsan-
alysen sattes konstrukten samman med hjälp av 
faktoranalys till en ny indexerad variabel för varje 
konstrukt. Faktoranalysen visade att de nya vari-
ablerna förklarade Köpintention till 82 procent, 
Tillit till 67 procent, Misstro till 59 procent samt 
integritetsmedvetenhet till 73 procent. Detta är 
alltså ett mått på hur pass mycket av varje kon-
strukt som förklaras av de bakomliggande attrib-
uten (d.v.s. enkätfrågorna). För Misstro är detta 
värde ett gränsfall, vilket bör uppmärksammas. 
Trots detta accepterades alla konstrukt i studien. 
Positivt var samtidigt att de bakomliggande attrib-
uten vägde ungefär lika tungt i alla konstrukt – en-
kätfrågorna var med andra ord ungefär lika viktiga 
i konstruktet. En bivariat korrelationsanalys har 
sedan gjorts, som presenteras i figur 5.7 nedan, in-
ritat i studiens hypotesuppställning. En fullständig 
korrelationsmatris återfinns i Bilaga 2.

Figuren visar att H1, H2 och H4 alla resulterar i 
signifikant positiv korrelation. Detta innebär att 

det i dessa hypoteser finns mönster, där ett högt 
värde i den ena variabeln förekommer i samband 
med höga värden i den andra variabeln och vice 
versa. I H3 återfinns en signifikant negativ korre-
lation på samma nivå, vilket innebär ett motsatt 
mönster där låga värden i Misstro förekommer till-
sammans med höga värden i Köpintention och vice 
versa. H5 däremot, uppvisar en negativ korrelation 
om -0,047, som inte är statistiskt signifikant och 
dessutom är att betrakta som mycket svag. Sam-
manfattningsvis finns korrelation värd att upp-
märksamma i alla hypoteser utom mellan Misstro 
och Integritetsmedvetenhet (H5), och det starkaste 
sambandet återfinns mellan Tillit och Köpinten-
tion (H1). 

5.4 Linjär regressionsanalys

Hypoteserna testas i detta avsnitt med linjär re-
gression, i två separata steg. Samma konstrukt 
som i korrelationsanalysen, sammansatta genom 
faktoranalys, används här. I steg ett görs en linjär 
regressionsanalys med Köpintention som beroende 
variabel, och Tillit, Misstro och Integritetsmedvet-
enhet som oberoende variabler. Detta för att testa 
H1, H2 och H3. I steg 2 görs sedan ytterligare en 

TILLIT

MISSTRO

INTEGRITETS-
MEDVETENHET KÖPINTENTION FAKTISK 

TRANSAKTION

H1
0,354**

H2
0,142**

H3
-0,250**

H4
0,161**

H5
-0,044

**=p<0,01

Figur 5.7. Korrelationsanalys.   
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Tillit

Misstro

Integritetsmedvetenhet

0,

-0,

0,

295**

122**

083*

1,24

1,21

1,02

(0,046)

(0,046)

(0,042)

linjär regressionsanalys, där Integritetsmedvetenhet 
är den beroende variabeln och Tillit och Misstro är 
oberoende variabler. I det andra steget testas således 
H4 och H5.

5.4.1 Steg ett: H1, H2 och H3

Detta test behandlade Köpintention som beroende 
variabel, och Tillit, Misstro och integritetsmedvet-
enhet som oberoende variabler. Regressionsanalys-
en ger ett R2-värde om 0,147, vilket innebär att 14,7 
procent av variationen i Köpintention kan förklaras 
av de tre oberoende variablerna. Som tabellen (figur 
5.8) visar, finns en signifikant regression mellan 
Tillit och Köpintention (H1), samt mellan Misstro 
och Köpintention (H3). Integritetsmedvetenhet 
(H2) är signifikant, men endast på den lägre nivån 
0,05. Tabellen visar även variablernas B-koefficient-
er, som uppgår till 0,295 för Tillit, -0,122 för Mis-
stro samt 0,083 för integritetsmedvetenhet. Dessa 
värden innebär att en ökning om 1 enhet i den 
beroende variabeln Köpintention, ger en förväntad 
ökning om koefficientens värde i den beroende vari-
abeln. Kortfattat visar detta test att 14,7 procent av 
Köpintention förklaras av Tillit, Misstro och In-
tegritetsmedvetenhet, och att Tillit är den starkast 
påverkande av de tre.  

Vad det gäller multikollinearitet, det vill säga ko-
rrelationsgraden mellan de oberoende variablerna, 
är nivån acceptabel. En alltför hög korrelationsgrad 
gör det svårt att hålla isär de oberoende variablernas 
effekt på den beroende variabeln (i detta fall Köpin-
tention), och det är då svårt att veta vilken ober-
oende variabel som påverkar hur. Detta kontrolleras 
med hjälp av VIF-värden, som i testet ligger mel-
lan 1,0 och 1,3. I denna studie bedöms detta vara 
tillräckligt lågt, och multikollinearitet utgör således 
inget problem här. 

5.4.2 Steg två: H4 och H5

I detta fall behandlas Integritetsmedvetenhet som 
den beroende variabeln, och Tillit och Misstro som 
de två oberoende variablerna. R2-värdet uppgår till 
0,022, vilket innebär att 2,2 procent av variationen 
i Integritetsmedvetenhet kan förklaras av Tillit och 
Misstro (se figur 5.9). B-koefficienten för Tillit up-
pgår till 0,155 och är signifikant, vilket innebär 
att en ökning om 1 enhet i integritetsmedvetenhet 
förväntas föregås av en ökning om 0,155 enheter i 
Tillit. Koefficienten för Misstro är i detta test inte 
signifikant. VIF-värdena är även i detta test inom 
fullt acceptabla nivåer. Sammanfattningsvis visar 

N

R2

500

0,147
Kommentar: **=p<0,01; *=p<0,05. Beroende variabel: Köpintention. 

Konstrukt VIF-värdeB-koefficient Std. fel 

Figur 5.8. Regressionsanalys, steg ett.   
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detta test att Köpintention med säkerhet förklaras 
av Tillit, men endast i mycket låg grad. 

5.5 Särskilt test av konstrukten Tillit 
och Misstro

Korrelationen mellan Tillit och Misstro föranleder 
en närmare granskning av dessa två konstrukt. En 
komponentanalys visar att konstrukten är skilda 
från varandra, men i komponentmatrisen (se Bi-
laga 3) går också att utläsa att de fyra attributen 
för Misstro i viss mån mäter samma sak som at-
tributen för Tillit. Konstrukten överlappar således 
varandra i viss utsträckning, men är fortfarande 
att betrakta som skilda från varandra. Eftersom 
denna korrelation och överlappning var så pass 
låg att komponentanalysen ändå resulterade i två 
separata komponenter, behandlas Tillit och Mis-
stro även fortsättningsvis i studien som två separata 
konstrukt. 

6. Diskussion

6.1 H1, H2 & H3: Påverkan på köpin-
tention

Steg ett av studiens regressionsanalys visade att 
14,7 procent av variansen i Köpintention förklaras 
av Tillit, Integritetsmedvetenhet och Misstro. 
Denna determinationskoefficient bedöms i studien 
som tillräckligt hög för att det ska vara nödvändigt 
att undersöka hypoteserna närmre. 

6.1.1 Hypotes 1: Tillits inverkan på köpin-
tention

Den första hypotesen, sambandet mellan Tillit 
och Köpintention, är den starkast bevisade hypo-
tesen. Det finns med andra ord en relativt tydlig 
koppling mellan att kunden upplever klädbutiker 
online som tillförlitliga och välmenande, och att 
kunden har en hög intention till köp. Att köpinten-
tion påverkas av tillit stöds också i teorin av först 
och främst Pavlou (2003) som bevisar motsvarande 
hypotes i sin studie. Pavlou menar i sin studie att 
tillit är av stor vikt för konsumenters acceptans av 
onlinehandel, genom att tillit reducerar osäkerhet. 
Detta resonemang finner också stöd i Lewicki et 
al. (1998), som också behandlar tillit och osäk-

Konstrukt VIF-värdeB-koefficient Std. fel 

Tillit

Misstro

0,

0,

155**

021

1,21

1,21

(0,049)

(0,049)
N

R2

500

0,022
Kommentar: **=p<0,01; *=p<0,05. Beroende variabel: Integritetsmedvetenhet. 

Figur 5.9. Regressionsanalys, steg två.   
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erhet som motsatser. Lewicki et al. menar att hög 
tillit (i kombination med låg misstro) implicerar 
att parterna – när möjligheten dyker upp – kom-
mer att välja varandra för utbyte. Transaktionerna 
uppfattas dessutom av parterna som positiva, och 
parterna upplever ett gemensamt mål (Lewicki et 
al., 1998). I denna studie, och i dess praktiska kon-
text, är det normala att kunden väljer bland butiker 
när denne ska köpa kläder. Resultaten tyder således 
på – med stöd av Lewicki – att kunden kommer att 
välja en butik som denne känner hög tillit till, och 
då uppleva köpet som något positivt. Tillit fram-
står dessutom i detta sammanhang vara en relativt 
viktig faktor för köpintentioner. Klädbutiker on-
line bör vara medvetna om denna koppling, för att 
maximera den potentiella köpintentionen butikens 
kunder upplever. H1 behålls som den starkaste hy-
potesen i studien. 

6.1.2 Hypotes 2: Integritetsmedvetenhets 
inverkan på köpintention

Den andra hypotesens B-koefficient beräknades till 
0,083, vilket är att betrakta som svagt. Skillnaden 
var statistiskt signifikant, om än dock ett gränsfall. 
Det är därför möjligt att konstatera att integritets-
medvetenhet med säkerhet har en effekt på köpin-
tentionen, men samtidigt att denna effekt är ytterst 
liten. Det tycks alltså inte vara några väsentliga 
skillnader i köpintention – och därmed inte heller i 
faktiskt köpbeteende, enligt denna studies antagan-
den – mellan konsumenter med olika grad av integ-
ritetsmedvetenhet. Studiens modifiering av denna 
del av TAM (PU och PEOU i originalmodellen), 
kan eventuellt ligga för långt från de ursprungliga 
konstrukten för att teorin bakom ska stämma öve-
rens med denna studie. Den ursprungliga tanken 
i denna studie var att graden integritetsmedvet-
enhet är nära sammankopplad med graden av an-
vändarvänlighet (d.v.s. PEOU). Detta grundades 
delvis på att en hög integritetsmedvetenhet torde 
korrelera med en van och medveten användare, 
som då också upplever en högre användarvänlighet. 

Dock var en stark anledning till att modifieringen 
ansågs möjlig också att båda torde direkt implicera 
en högre köpintention. En möjlig anledning till att 
påverkan från integritetsmedvetenhet på köpinten-
tion i denna studie är så pass låg, kan vara att an-
tagandet att integritetsmedvetenhet är korrelerat 
med användarvänlighet inte är tillräckligt korrekt. 
Det kan också tänkas att studiens konstruktion av 
integritetsmedvetenhet, baserat på fokusgruppsdis-
kussionen, inte resulterade i fullt allmängiltiga at-
tribut till konstruktet. Resterande del av urvalet kan 
uppleva integritetsmedvetenhet som någonting an-
nat än studiens fokusgrupps upplevelse. Resultaten 
kring denna hypotes visar att integritetsmedveten-
het säger relativt lite om hur konsumentens köpin-
tention ser ut. H2 behålls i studien, men förklaras i 
praktiken relativt oviktig.

6.1.3 Hypotes 3: Misstros inverkan på 
köpintention

Ett negativt samband fanns, som förväntat, mellan 
misstro och köpintention. En högre grad av mis-
stro gentemot klädbutiker, leder alltså till en svagare 
köpintention. Detta ligger i linje med studiens teo-
retiska ramverk; Lewicki et al. (1998) konstaterar 
att hög misstro genererar osäkerhet, oro och vak-
samhet. Aktörer med denna typ av relation kommer 
att begränsa interaktionen till endast det absolut 
nödvändiga, och med tiden kommer det vara svårt, 
om inte omöjligt, att upprätthålla en relation med 
kontinuerligt utbyte (Lewicki et al., 1998). Detta 
mönster stämmer överens med en minskad köpin-
tention, som hypotesen avsåg. H3 behålls därför.

6.2 Relationen mellan tillit och mis-
stro

Våra resultat antyder också att tillit och misstro 
tycks kombineras i framförallt två av de fyra ru-
tor från det teoretiska ramverket. Studien visar att 
tillit och misstro framförallt förekommer i ruta 2 
(se figur 3.3), som kombinationen hög tillit och låg 
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misstro, samt i ruta 3, som kombinationen hög 
misstro och låg tillit (Lewicki et al., 1998). I korre-
lationsmatrisen (se Bilaga 2) kan en negativ korre-
lation utläsas, som antyder att en respondent med 
hög misstro också har lägre tillit och vice versa. 
Studiens resultat kan ritas in i en scatterplot, med 
Lewicki’s et al. (1998) fyrfältsmodell över tillit och 
misstro som mall. Med en inritad regressionslinje 
kan då en trend avläsas, som bekräftar sambandet 
mellan variablerna med ett signifikant R2-värde om 
17,4 procent (se Bilaga 4). Det finns alltså i denna 
studie tendenser till att variablerna inte uppträder 
helt oberoende, utan i synnerhet då den ena vari-
abeln är låg och den andra hög. Detta är inte helt i 
linje med det teoretiska ramverket, där variablerna 
är totalt skilda från varandra och kombinationerna 
i ruta 1 och 4 är lika möjliga. Anledningarna till 
detta kan vara flera; denna studie skiljer sig från 
Lewicki’s et al. (1998) då denna studie behandlar 
relationer mellan försäljare och köpare på Internet, 
samt att specifikt köp av kläder behandlas. Det är 
möjligt att just i kontexten köp av kläder online up-
plevs försäljaren ofta ha endast hög tillit/låg mis-
stro eller hög misstro/låg tillit, och förekomsten av 
de övriga kombinationerna är ovanlig. Samtidigt 
visades det, som tidigare nämnt, att komponenter-
na som mäter tillit och misstro i viss mån överlap-
pade. Även om den korrelationen var så pass liten 
att konstrukten betraktades som skilda, så poäng-
teras möjligheten att detta bidrar till korrelationen 
mellan variablerna. Slutligen finns också möjli-
gheten att korrelationen kan bero på faktumet att 
urvalet var icke-slumpmässigt utvalt och hade en 
viss skevhet inbyggt som inte är helt representativ 
för populationen. 

6.3 H4 & H5: Påverkan på Integ-
ritetsmedvetenhet

Misstroendes påverkan på integritetsmedvetenhet, 
kunde i princip utdömas under korrelationsan-
alysen, som visade ett mycket svagt samband utan 
signifikans. Detta bekräftas i regressionsanalysen, 

som visar en mycket svag påverkan utan signifi-
kans. Tillits påverkan på integritetsmedvetenhet 
visades visserligen vara signifikant, men regression-
sanalysen visar att endast 2,2 procent av variansen 
i integritetsmedvetenhet förklaras av de två hypo-
teserna i samverkan. Denna determinationskoeffi-
cient bedöms här vara så pass låg att H4 och H5 
båda kan förkastas, då variansen i integritetsmed-
vetenhet i princip endast förklaras av andra faktor-
er än Tillit och Misstro. Både H4 och H5 förkastas 
således. 

6.4 Urvalet och populationen 

Vårt urval har i studien behandlats som ett obun-
det slumpmässigt urval, representativt för svenska 
konsumenter på Internet. Förutsättningarna för 
urvalet är goda i avseendet att i princip alla säger 
sig använda Internet dagligen – även de 16 procent 
som uppgett att de aldrig köpt kläder på Internet. 
Vi har alltså troligtvis fångat respondenter med hög 
internetvana, men som av någon anledning aldrig 
köpt kläder på Internet. Dock finns som nämnt en 
tydlig skevhet i ålder och sysselsättning, där en klar 
majoritet är 19-27 år och dessutom studenter. 

Det kan tänkas att yngre konsumenter i högre grad 
är vana internetanvändare, som anpassar sig snab-
bare, och därför skulle uppvisa en högre integritets-
medvetenhet. En jämförelse mellan grupperna ≤27 
och >27 visar tendenser åt detta håll, men inte 
statistiskt signifikant på 0,050-nivån. Därför kan 
vi inte dra någon slutsats kring detta baserat på vår 
studie. 

Mellan män och kvinnor finns dock skillnader att 
påvisa. Män i studien påstod sig exempelvis ha en 
högre integritetsmedvetenhet. Skillnaden motsva-
rade drygt 0,5 steg på studiens 7-gradiga Likertska-
lor, och är statistiskt signifikant. Kvinnor i studien 
påstod sig ha en högre Köpintention, motsvarande 
0,33 steg på samma skala. Även denna skillnad är 
statistiskt signifikant.
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7. Slutsats 

Syftet med denna studie var att utreda hur sven-
ska konsumenters köpintention eventuellt påverkas 
av graden tillit, misstro och integritetsmedvetenhet 
vid internethandel, samt hur integritetsmedveten-
het eventuellt påverkas av tillit och misstro. Som 
representativ produktgrupp för att studera detta 
valdes kläder. Detta har gjorts genom prövning av 
fem hypoteser. Hypoteserna testas i studien inte 
i samverkan, utan i två separata steg. Därför kan 
två slutsatser dras, baserat på de två stegen. Studi-
ens första slutsats visar på signifikanta samband i 
de första tre hypoteserna, och bevisar därmed sam-
banden att tillit, misstro och integritetsmedvetenhet 
är signifikanta bakomliggande faktorer för konsu-
menters köpintention. Sambanden skiljer sig dock 
åt, och kan rangordnas så att tillit är starkast, följt 
av misstro, och sedan integritetsmedvetenhet. Den 
andra slutsatsen är att tillit och misstro inte är sig-
nifikanta bakomliggande faktorer för konsumenters 
Integritetsmedvetenhet. Dessa två hypoteser förkas-
tas i studien då de endast förklarade en minimal 
del (2,2 procent) av Integritetsmedvetenhet. De kan 
således inte bedömas påverka konsumenters Integ-
ritetsmedvetenhet. I och med dessa två slutsatser, 
har studien uppfyllt syftet. 

För onlinebutiker är det särskilt viktigt att ta tillit 
och misstro i beaktning för att stärka konsument-
ers köpintention. Bland studiens konstrukt är dessa 
två samband starkast och därmed viktigast. Tillit 
grundas delvis i studien – baserat på Cho (2006) 
– på klädbutikens välvilja. Sett till konstruktens 
attribut innebär detta att onlinebutiker bör sträva 
efter att ses som ansvarsfulla, tillförlitliga, och visa 
goda intentioner mot kunden. De bör samtidigt un-
dvika att ses som utnyttjande och irriterande, och 
visa genuin omtanke om kundens köpupplevelse. 
Dessa attribut skapar hög tillit hos kunden, och 
förstärker därmed kundens köpintention. Misstro 
grundas delvis – återigen baserat på Cho (2006) 
– på onlinebutikens uppvisade kompetens. För att 

minska kundens misstro bör onlinebutiken se till 
att uppvisa expertis, kompetens och skicklighet, 
samt undvika att framstå som vilseledande och ex-
ploaterande. När kundens misstro minskar, ökar 
samtidigt dennes köpintention. 

Studiens resultat visar att integritetsmedvetenhet 
är relativt oviktigt för onlinebutiker att ta hänsyn 
till, åtminstone i avsikt att påverka konsumentens 
köpintention. Samtidigt visar resultaten – i och 
med den borttagna frågan i konstruktet för integ-
ritetsmedvetenhet – att integritet och anonymitet i 
allmänhet är viktigt för konsumenter. Således bör 
onlinebutiker känna till att detta är en viktig fak-
tor, i syfte att bättre känna sina kunder och deras 
preferenser. Även om integritetsmedvetenhet inte 
påverkar konsumentens köpintention så är integ-
ritet och anonymitet viktigt för individer, och har 
inte onlinebutiker det i åtanke så finns det en risk 
för att individer upplever en känsla av storebror-
ssamhälle. Integritet och anonymitet visar sig trots 
allt vara en viktig fråga, och denna studies resultat 
pekar mot att svenska konsumenter integritet inte 
är till salu. 

8. Begränsningar och bidrag

8.1 Studiens begränsningar

Denna studie behandlar onlinehandel, och an-
vänder köp av kläder som representativ produkt-
grupp. Det finns inga tydliga hinder för generali-
sering av studiens resultat på annan onlinehandel 
av fysiska produkter. Dock bör man iaktta försik-
tighet vid eventuell generalisering till immateriella 
produkter, som exempelvis handel av e-böcker. Stu-
dien bör heller inte generaliseras till köp som inte 
sker online, då kontexten och förutsättningarna 
skiljer sig alltför mycket. 

Studiens tydligaste begränsning ligger i urvalets 
representativitet för populationen. Det finns en 
kraftig snedvridning i studiens urval mot yngre ål-
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drar (≤27), samt mot studenter, till följd av att stu-
dien grundas på ett bekvämlighetsurval. En större 
spridning i demografin hade gett mer tillförlitliga 
resultat, och den ökade reliabiliteten hade gjort 
studien lättare att generalisera. 

Definitionen och konstruktionen av integritets-
medvetenhet kan eventuellt betraktas som en be-
gränsning i studien. Detta konstrukt baseras inte 
på någon tidigare studie, utan är definierat helt eft-
er studiens fokusgruppsdiskussion. Djupare efter-
forskningar kring integritetsmedvetenhet och dess 
bakomliggande attribut skulle kunna öka studiens 
reliabilitet och validitet, och eventuellt ge annor-
lunda resultat. 

Då Internet är ett område i ständig förändring, 
bedöms tidskonsistensen i denna studie vara rela-
tivt låg. Nya funktioner dyker ständigt upp, vilket 
gör att tilliten vid onlinehandel kan förändras. 
Även insamlingen och framförallt användnin-
gen av privatpersoners information förändras. Då 
utvecklingen går mot att konsumenter – i takt 
med den tekniska utvecklingen – handlar online 
allt oftare, är det viktigt att ständigt uppdatera och 
utveckla bilden av den relationen som skapas mel-
lan kunden och onlinebutiken. 

8.2 Förslag till fortsatt forskning

I denna studie konstruerades konstruktet integ-
ritetsmedvetenhet, och dess påverkan på köpin-
tention mättes. Dock saknas mer detaljerade 
efterforskningar kring hur de olika attributen i 
integritetsmedvetenhet hänger ihop med köpinten-
tion. Exempelvis kan faktorer bakom integritets-
medvetenhet som marknadsföring med hjälp av 
cookies upplevas olika av olika individer; en kon-
sument kan uppleva detta som positiv och relevant 
marknadsföring som förstärker köpintentionen, 
medan en annan kan uppleva det som övervakande 
integritetskränkande vilket kan påverka köpinten-
tionen negativt. Samma sak gäller registrering på 

hemsidor, som av vissa kan upplevas bidra till en 
starkare relation till butiken men av andra upp-
fattas som onödigt kompromissande med ano-
nymiteten. Framtida forskning kan djupare stud-
era och jämföra de individuella faktorerna kring 
integritetsmedvetenhet. Resultaten av detta kan 
eventuellt användas för att hitta en starkare kop-
pling mellan integritetsmedvetenhet och köpinten-
tion än vad denna studie hittade. Då studien dessu-
tom förkastar hypoteserna om att tillit och misstro 
påverkar integritetsmedvetenhet, är det också vik-
tigt att i framtida forskning studera vilka faktorer 
som faktiskt påverkar individens integritetsmed-
vetenhet. 

Studien visade att det fanns signifikant skillnad 
mellan män och kvinnors grad av integritetsmed-
vetenhet samt köpintention. Som tidigare nämnt 
så uppvisade män högre grad av integritetsmedvet-
enhet och kvinnor påstod sig ha en högre köpin-
tention. Detta är ingenting som denna studie har 
gått närmare in på, men skillnaderna och anledn-
ingarna bakom kan i framtida forskning även de 
studeras djupare. 

Resultatet i studien tyder på en korrelation mel-
lan tillit och misstro som antyder att variablerna 
i viss mån hänger ihop, samtidigt som det teor-
etiska ramverket behandlar variablerna som totalt 
separerade. Vidare forskning kan närmare granska 
samexistensen av tillit och misstro i samma kon-
text som denna studie, det vill säga onlinehandel av 
kläder, för att undersöka huruvida samexistensen 
av variablerna är giltig i detta fall. En granskning 
kan göras kring huruvida denna kontext i vissa 
avseenden eventuellt skiljer sig från kontexten i 
studiens teoretiska ramverk, eller undersöka vilka 
andra anledningar som kan ligga bakom denna up-
pvisade korrelation. 
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8.3 Implikationer i praktiken

Då studien visar att tillit är den faktor som starkast 
påverkar individens köpintention, är det viktigt för 
onlinebutiker att fokusera på att skapa tillit. Cho 
(2006) bevisade att uppfattad välvilja hade ett 
starkt samband med uppfattad tillit. Därför rekom-
menderas att företag vid utveckling av onlinebutik-
er fokuserar på att företaget visar goda intentioner 
och ett ansvarstagande beteende, och poängterar 
att de är genuint intresserade av att kunden är nöjd 
med köpupplevelsen. Tillit bidrar också till att möj-
ligheten att konsumenten kommer att vända sig till 
återförsäljaren igen ökar, då Lewicki et al. (1998) 
menar att tillit (i kombination med låg misstro) 
bidrar till att aktörerna kommer att fortsätta sitt ut-
byte då möjligheten finns. 

Den tidigare nämnda korrelationen mellan hög 
tillit och låg misstro, samt låg tillit och hög misstro 
är viktig för företag och utvecklare av onlinebutiker 
att vara medvetna om. Denna kan innebära att en 
hemsida som uppvisar hög tillit kan förlora denna 
om hemsidan plötsligt uppvisar brist på kompetens. 
Detta sker genom att kompetens är en bakomlig-
gande faktor till misstro, och ökad misstro alltså 
kan ge upphov till minskad tillit. Dock bör även 
motsatt förhållande vara sant, vilket ger möjligheter 
till onlinebutiker att stärka sin tillit – och därig-
enom konsumentens köpintention – genom att up-
pvisa högre kompetens. 

Trots att korrelationen mellan integritetsmedveten-
het och köpintention är svag, har resultaten visat 
att integritet fortfarande är något som konsumenter 
värderar högt. Detta visades tydligt i den fjärde frå-
gan, som togs bort ur konstruktet integritetsmed-
vetenhet. En majoritet av respondenterna svarade 
då att anonymitet och integritet i allmänhet är my-
cket viktigt. Företag bör därför vara noga med att 
vara tydliga med hur de förhåller sig till individ-
ers integritet, exempelvis hur personlig information 
och cookies används. Även om detta inte påverkar 

konsumentens köpintention i någon hög grad, kan 
det eventuellt ge upphov till andra positiva effekter 
för företaget. Denna studie tog avstamp i en diskus-
sion kring Big Data; hur pass mycket information 
konsumenter är bekväma att dela med sig av, och 
hur mycket de är medvetna att de delar med sig av. 
Resultaten visar att detta varierar, men också att det 
i allmänhet är en viktig faktor hos konsumenter och 
således en viktig fråga för internetbutiker. 
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Fråga Originalfråga Referens Efter modifiering Konstrukt
1 I like to shop online Vazquez & Xu 

(2008)
Jag tycker om att handla kläder online Köpintention

2 I often consider buying online Vazquez & Xu 
(2008)

När jag ska köpa kläder, överväger jag ofta att göra det på 
internet

Köpintention

3 I have a strong intention to purchase on-
line in the future

Vazquez & Xu 
(2008)

Jag har starka intentioner att köpa kläder online i framtiden Köpintention

4 I am likely to purchase clothes, jewelry, 
or accessories via the Internet in the 
next six months

Kim & Kim 
(2004)

Jag kommer troligtvis att köpa kläder online inom det närmaste 
halvåret

Köpintention

5 This e-vendor will be responsible and 
reliable in conducting its business with 
customers

Cho (2006) Klädbutiker online är ansvarsfulla och tillförlitliga i genom-
förandet av affärer

Tillit

6 This e-vendor will not engage in any 
kinds of exploitive and damaging be-
havior to customers

Cho (2006) Klädbutiker online beter sig aldrig utnyttjande eller irriterande 
mot sina kunder

Tillit

7 They genuinely care about my welfare Cho (2006) Klädbutiker online bryr sig genuint om jag är nöjd med min 
köpupplevelse

Tillit

8 They operate their business with good-
will intention

Cho (2006) Klädbutiker online utför sin verksamhet med goda intentioner 
gentemot kunden

Tillit

9 They are experts in this business Cho (2006) Klädhandlare online uppfattas aldrig som experter inom sitt 
område

Misstro

10 They know what they are doing Cho (2006) Klädhandlare online uppfattas aldrig som kompetenta och 
skickliga

Misstro

11 This e-vendor will exploit customers’ 
vulnerability given the chance

Cho (2006) Klädhandlare online utnyttjar kunden då det ges chansen Misstro

12 This e-vendor will perform its business 
with customers in a deceptive and 
fraudulent way

Cho (2006) Klädhandlare online utför sin verksamhet vilseledande och 
bedrägligt

Misstro

13 n.a. Fokusgrupp Jag är fullt medveten om vilka av mina person- och kontaktup-
pgifter butiken sparar, exempelvis när jag måste registrera mig 
hos en onlinebutik innan köp

Integritetsmed-
vetenhet

14 n.a. Fokusgrupp Jag är fullt medveten om hur butiken senare hanterar och 
använder mina person- och kontaktuppgifter, t.ex. om de kan 
delas vidare till tredje part

Integritetsmed-
vetenhet

15 n.a. Fokusgrupp Jag är fullt medveten om huruvida hemsidan använder s.k. 
“cookies” för att övervaka mina köp och senare göra personlig 
reklam mot mig

Integritetsmed-
vetenhet

16 n.a. Fokusgrupp Det är i allmänhet mycket viktigt för mig hur butiken hanterar 
sekretess och min integritet

Integritetsmed-
vetenhet

10. Bilagor

Bilaga 1: Enkätundersökningen
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Bilaga 2: Korrelationsmatris (Spearman rho)

Tillit

Tillit

Misstro

Köpintention

Integritetsmedvetenhet
Kommentar: **=p<0,01; *=p<0,05

Misstro Köpintention
Integritets-

medvetenhet

 -0,410**

 

 -0,250**

 -0,044

 

 -0,410** 

 -0,354**

 -0,161**

 -0,354**

 -0,250**

 

 0,142**

 0,161**

 -0,044

 0,142**
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Bilaga 3: Komponentmatris Tillit/Misstro

Klädbutiker online är ansvarsfulla och tillförlit-
liga i genomförandet av affärer med kunder

Klädbutiker online beter sig aldrig utnyttjande 
eller irriterande mot sina kunder

Klädbutiker online bryr sig genuint om att jag är 
nöjd med min köpupplevelse

Klädbutiker online utför sin verksamhet med 
goda intentioner gentemot kunden

Klädhandlar online uppfattas aldrig som exper-
ter inom sitt område

Klädhandlare online uppfattas aldrig som kom-
petenta och skickliga

Klädhandlare online utnyttjar kunden då det 
ges chansen

Klädhandlare online utför sin verksamhet vilse-
ledande och bedrägligt

Komponent

 0,732

 0,620

 0,751

 0,790

 -0,486

 -0,579

 -0,710

 -0,654

 0,304

 0,382

 0,376

 0,359

 0,705

 0,675

 0,227

 0,201

1 2
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Bilaga 4: Scatterplot i fyrfältsmodell


