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Abstrakt 
 

Att handla över internet från utlandet möjliggör lägre priser och större produktutbud. Trots det 

visar undersökningar att e-handel från utlandet ligger långt ifrån den inhemska e-handeln I 

Sverige. Statistiken visar på att e-handel från utlandet inte nödvändigtvis poserar någon 

ytterligare risk jämfört med e-handel som sker inrikes. Dock har konsumenter en uppfattad risk, 

vilken inte är symmetrisk med den reella risken. Uppsatsen ämnar undersöka hur svenska 

studenter uppfattar risk vid e-handel från utlandet. Teorin är baserad i konceptet riskperception, 

och bygger på fyra riskfaktorer som är relevanta i denna kontext. Undersökningen jämför den 

uppfattade risken mellan de olika riskfaktorerna och olika köpgrupper som valts. Genom en 

enkätundersökning fann studien att dessa riskfaktorer tydligt skiljer sig åt, där risk med 

produktprestanda uppfattas som störst. Vi kunde även fastslå att det finns skillnader i 

riskuppfattning mellan köpgrupper som till exempel att de som handlat billigare produkter 

upplever en högre risk inom vissa riskfaktorer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Uppfattad risk, riskperception, riskfaktor, e-handel, utlandshandel, svenska studenter
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1. Introduktion 
De senaste åren har en uppåtgående trend iakttagits, angående e-handelns allt större roll hos det 

svenska folket. Världsmarknadens globalisering och teknologins framfart har lett konsumenter 

till att inhandla mer av sina varor på nätet för vart år som passerar, istället för att bevista den 

fysiska affären (Findahl, 2013). Näst intill alla svenskar har idag tillgång till internet och 

majoriteten av denna grupp använder internet på en daglig basis. En statistisk undersökning visar 

att 85% av svenska internetanvändare över 18 år handlar på internet inom Sverige (Findahl, 

2013). Hur många som handlar från utlandet är dock oklart inom denna kontext, där 

undersökningar uppvisar siffror varierande mellan 10 och 60 procent (ECC-Network, 2011; 

Mattsson, 2012; Svensk Distanshandel, 2013; Svensk Handel, 2010). Undersökningar som 

studerar detta kan därmed antagas vara opålitliga inom denna variabel. Siffrorna indikerar dock 

ett stort gap jämfört med att 85% av svenskar över 18 år handlar inrikes, resulterande i en 

skillnad mellan 25 och 75 procent. Utlandshandeln erbjuder ett större produktutbud och 

förmånligare priser residerande i till exempel skatteskillnader, valutakurs och generell prisnivå i 

andra länder. Det finns rapporter om detta, vilka visar att utlandshandeln är billigare än 

inrikeshandel och det finns pengar att spara om du söker dig utanför landets gränser (Lundin & 

Bergström 2012; Mattsson, 2012). Så varför utnyttjas inte denna möjlighet mer av e-handlare? 

Detta kan möjligtvis bero på att E-handeln har lett till nya risker för konsumenter och deras 

beslutsfattande, jämfört med när handeln var mer lokaliserad, vilka kan tänkas förstärkas än mer 

när e-handeln överskrider den nationella marknaden.  

 

Risk i anslutning till handelsaktiviteter har länge frambringat en oro hos konsumenter, associerat 

till osäkerheten knutet till dessa aktiviteter. Ett element inom denna oro är den uppfattade risken 

vid en transaktion. Detta koncept har länge använts för att tolka konsumenters köpbeteende 

(Forsythe & Shi, 2003). Det har även tidigare idkats åtskillig forskning om vilken påverkan 

denna uppfattade risk har på konsumenters beslutsfattande vid köp av en viss produkt (Talyor, 

1974). Konsumenter blir oroliga när de inte kan säkerställa att förvärvet av produkten kommer 

samstämma med deras mål och förväntningar av förvärvet (Cox & Rich, 1964). Konsumenter 

uppfattar risk i de flesta köpbesluten i butik (Cox, 1967), med en högre uppfattad risk vid 

distansköp, till exempel via telefon eller post (Akaah & Korgaonkar, 1988). I en undersökning 
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var den mest frekventa anledningen för konsumenter att inte köpa via telefon risken att “inte få 

vad de ville ha” (Cox & Rich, 1964). Likaså uppfattar konsumenter e-handel som mer riskfyllt 

än att handla i den fysiska affären (Donthu & Garcia, 1999; Tan, 1999), vilket kan härstamma 

från samma anledning som varför konsumenter uppfattar en högre risk med distanshandel i 

allmänhet, vars tolkning kan reformeras ytterligare vid e-handel från utlandet. 

 

Enligt Consumer Conditions Scoreboard (2011), en undersökning inom EU, förekommer vissa 

riskfaktorer vilka påverkar EU:s invånares benägenhet att inte handla över internet från utlandet1. 

Exempelvis är 62% oroade för bedrägeri och 49% är oroade för problem med leverans av 

produkten. Däremot är motsvarande siffror 34% respektive 20% för konsumenter som handlat 

över internet sedan tidigare. Det visar sig även att en majoritet av konsumenterna som tidigare 

har handlat utomlands har lika stort förtroende för inhemska som utländska försäljare. Att det 

finns en skillnad i förtroende angående risk med utlandshandel är begripligt. Dock finns det inget 

statistiskt stöd för denna förtroendeklyfta då 16% av utlandshandeln inom EU var försenad, 

jämfört med 18% av nationell handel. Likaså levererades inte 5% av utlandshandeln, jämfört 

med 4% av nationell handel, vilket visar att utlandshandel inom EU inte poserar någon 

signifikant risk inom dessa aspekter jämfört med inhemsk e-handel. (ECC-Network, 2011) 

 

Då siffrorna pekar på att utlandshandel inte behöver posera några ytterligare risker kan man 

tänka sig att riskuppfattningen skiljer sig mellan olika segment av Sveriges befolkning. Där 

exempelvis datorvana, tid spenderad på internet samt antalet internationella sidor som besöks 

skiljer sig hos olika åldersgrupper (Findahl, 2013). På dessa grunder kan det vara intressant att 

undersöka ett specifikt segment, och även fördjupa sig inom detta utefter ytterligare köpgrupper 

relaterat till köpvanor. Ett segment som kan ge intressanta resultat, genom sin generella 

datorvana och åldersspann är svenska studenter inom högre studier. Då de mest aktiva e-

handlarna är personer i åldrarna 26-45 år (Findahl, 2013), anser vi att svenska studenter inom en 

snar framtid successivt kommer att sammanstråla med tidigare nämnda aktiva e-handlare. Därav 

kommer de att utgöra ett köpstarkt och teknologiskt kunnigt segment, samt deltaga i att prägla 

framtiden inom e-handel och troligtvis forma nya trender inom detta fenomen.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Enligt EU-kommissionen definieras utlandshandel via distansköp som “Distance shopping, by mail, by telephone, 
or through the Internet, from suppliers situated in other European countries” (Eurobarometer, 2004 s. 4). 
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1.1 Forskningsfråga 
Hur påverkar olika riskfaktorer riskuppfattningen hos svenska studenter vid köp av varor över 

internet från utlandet? 

-Hur skiljer sig uppfattad risk hos olika köpgrupper? 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utröna hur svenska studenter uppfattar risk angående handel över 

internet från utlandet. Vi ämnar att undersöka vilken vikt konsumenter lägger vid olika faktorer 

inom uppfattad risk, och hur dessa faktorer skiljer sig mellan olika köpgrupper.  
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2. Teori 
Teorin som används för att undersöka frågeställningarna kommer att bygga på tidigare forskning 

kring riskperception (uppfattad risk) inom handel, där vi fokuserar på handel över internet (e-

handel). Vi framför först en allmän presentation av konceptet riskperception där vi lägger fram 

en bakgrund kring fenomenet och hur det har blivit relevant för forskning inom e-handel. Sedan 

fördjupar vi oss i de fyra riskfaktorer vi valt till denna undersökning, för att få en djupare 

förståelse kring konceptet. 

 

2.1 Riskperception 
Teorin om uppfattad risk har länge använts för att förklara konsumenters köpbeteende. Det har 

även gjorts mycket forskning om vilken påverkan risk har på konsumenters beslutsfattande vid 

köp av en viss produkt (Talyor, 1974). Konsumenter blir oroliga när de inte kan säkerställa att 

köpet av produkten kommer att stämma överens med deras mål och förväntning av köpet (Cox & 

Rich, 1964). Uppfattad risk kan därför ses som en osäkerhet av de potentiella resultat som köpet 

innebär och de möjliga negativa aspekter som detta resultat kan innebära, och representerar 

därmed osäkerhet hos konsumenten angående förlust eller vinst i en viss transaktion (Murray, 

1991). Konsumenten reagerar bara på den risk den uppfattar på ett subjektivt manér 

(Cunningham, 1967). Uppfattad risk kan därför definieras som “vilken typ och mängd av risk 

som uppfattas av en konsument i övervägandet av ett visst köpbeslut” (Cox & Rich, 1964. s. 33). 

Konsumenter går igenom köpbeslutet när den uppfattade risken faller mellan dennes minimum- 

och maximumtröskel, och en för hög uppfattad risk leder till ökade aktiviteter för att minska den 

uppfattade risken eller att konsumenten undviker köpet (Dowling, 1986). Uppfattad risk är inte 

bara sammankopplat med vad som är erhållet, utan även hur och var det är erhållet (Hisrich et al., 

1972). Konsumenter uppfattar risk i de flesta butiksköps besluten (Cox, 1967), och även högre 

risk vid distansköp som till exempel via telefon eller post (Akaah & Korgaonkar, 1988). Den 

vanligaste anledningen för konsumenter att inte köpa via telefon var rädslan för att inte få rätt 

produkt (Cox & Rich, 1964). Andra forskare fann att distansköp var ansett som ett hög-risk köp 

på grund av följande anledningar: oförmåga att undersöka produkten innan köpet, svårigheter 

med att återlämna felaktig vara samt misstänksamhet mot affärsetiken av vissa 

distanshandelsföretag (Gillett, 1970; Spence et al., 1970). Likaså uppfattar konsumenter e-handel 

som mer riskfyllt än att handla i den fysiska affären (Donthu & Garcia, 1999; Tan, 1999). Detta 
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kan vara av samma anledning som varför konsumenter ser en högre risk med andra typer av 

distanshandel. Kim et al., (2009) fann att konsumenter utan tidigare erfarenhet av e-handel har en 

markant högre uppfattad risk än de som tidigare har e-handlat. 

 

Forskning visar på fyra typer av uppfattad risk som är mest förekommande inom e-handel; 

finansiell risk, risk med produktprestanda, psykologisk- och integritetsrisk, samt 

bekvämlighetsrisk (Forsythe & Shi, 2003). Vi kommer nu att redogöra mer ingående för var och 

en av dessa faktorer då de kommer att utgöra vårt ramverk för att mäta den uppfattade risken 

konsumenter har angående e-handel. 

 

2.2 Finansiell risk 
Finansiell risk behandlar risk associerat med betalningssystem och tillhandahållna 

kreditmöjligheter, och definieras som risken för en ekonomisk förlust (Derbaix, 1983; Horton, 

1976; Sweeney et al., 1999). Detta inkluderar bland annat möjligheten att konsumentens 

kreditkort kan bli missbrukat och att konsumenten betalar överpris för varan/tjänsten, eller att 

motparten inte fullföljer sin del av avtalet. Konsumenters känsla av osäkerhet vad gäller 

användandet av kreditkort grundas i deras oro kring finansiell risk. Detta kan relateras till 

konsumentens uppfattning kring hur en specifik aktör jobbar med säkerhet och operativa 

problem relaterat till detta (Grabner-Krauter & Kaluscha, 2003). Konsumenters ovillighet att ge 

sin kreditkortsinformation över internet har blivit erkänt som ett stort hinder för e-handel 

(Maignan & Lukas, 1997). Många konsumenter tror att det är lätt att stjäla kreditkortet via 

internet (Caswell, 2000), men detta är en nedåtgående trend, där svenskar på 10 år har gått från 

att 58% är ganska eller mycket oroade till endast 19% år 2013 (Findahl, 2013). Kiang och Chi 

(2001) visar att varor som kan knytas till en lägre finansiell risk traditionellt har dominerat e-

handeln vilket tyder på att finansiell risk är en viktig variabel inom e-handeln. De antyder även 

på att konsumenter inom e-handel har en lägre tolerans för finansiell risk än vid traditionell 

handel. Forskning visar på att ökad erfarenhet inom e-handel leder till en uppfattad lägre 

finansiell risk (Doolin et al., 2005; Heijden et al., 2003) och Jarvenpaa et al. (2000) har visat att 

relationsbyggande marknadsföringstaktiker har en reducerande effekt på uppfattad finansiell risk. 

Keating et al. (2009) fann även att finansiell risk påverkas av web-designen på hemsidan där 

köpbeslutet övervägs till fördel för exempelvis tidigare nämnd marknadsföring. Framväxten av 
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specifika kreditkortsgarantier just inom e-handeln kan ha en reducerande effekt på uppfattad 

finansiell risk (Fernandez & Miyazaki, 2001). 

 

2.3 Risk med produktprestanda 
Risk med produktprestanda är definierad som “osäkerheten och konsekvenserna av att en 

produkt inte fungerar som förväntat” (Bruner, Hensel & James, 2005, s. 474). Risk med 

produktprestanda relaterar till risken att produkten inte presterar som förväntat, ofta på grund av 

att det är svårt att undersöka och evaluera produkten innan köpet (Cases, 2002; Tan, 1999). Detta 

kan exempelvis ske i en viss produktklass där ett märke inom den produktklassen 

sammankopplas med en förlust av produktprestanda (Horton, 1976). 

 

Inom e-handel används virtuell produkterfarenhet, vilket betyder att en dator framställer en 

indirekt erfarenhet av produkten som uppstår genom att den visualiserar produkten med hjälp av 

datorteknologi. Detta ger en visuell bild av produkten och dess egenskaper, som till exempel 

storlek, passform, attribut och användningsområden, vilket stimulerar konsumentens lärande och 

uppfattning av produkten. Detta bidrar även till konsumtionsupplevelsen genom interaktiv och 

virtuell simulering (Forsythe & Kim, 2008). E-handlare utformar produktkunskap och köpbeslut 

genom en virtuell produktupplevelse, vilket aktivt involverar en utvärdering av produktens 

egenskaper (Li, Daugherty, & Biocca, 2001). Osäkerhet kring produktens egenskaper kan leda 

till att e-handlarna söker mer information genom virtuell produktupplevelse för att reducera 

risken med produktprestanda (Yu, Lee & Damhorst, 2012). 

 

Tidigare studier utforskade multidimensionella produktegenskaper eller virtuella simuleringar - 

visuell, känsel, test, funktionell eller beteende - som kan relatera till e-handlares riskperception 

av produktprestanda (Benbasat & Jiang, 2005; Forsythe et al., 2006; Li, Daugherty, & Biocca, 

2002; Peck & Childers, 2003). Angående virtuell produkt upplevelse inom e-handel föreslog 

Benbasat och Jiang (2005) två dimensioner av virtuell produktupplevelse - visuell och 

funktionell kontroll - för att förstärka utvärderingen av produkten och reducera risken med 

produktprestanda. Visuell kontroll tillåter konsumenterna att utvärdera produktattributen från 

olika vinklar och distanser, medan funktionell kontroll hjälper dem att hantera och uppleva olika 

funktioner och egenskaper av produktens attribut (Yu, Lee & Damhorst, 2012). 
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Tidigare studier föreslår tre dimensioner - visuell, känsla och beteende - i samband med virtuell 

produktupplevelse (Li, Daugherty, & Biocca, 2002, 2003). Visuell simulering genom 2D-grafik 

som zoom och rotation från olika vinklar, tillåter konsumenter att visuellt undersöka en produkt 

för dess färg, mönster, design, form och struktur. Kännetecken som sammankopplas med känsla 

är svåra att simulera, men de kan ofta bli förutspådda genom visuell simulering, som exempelvis 

zoom och förstoring tillsammans med en skriftlig beskrivning, vilket kan hjälpa konsumenterna 

att föreställa sig en viss känsla. Beteendesimulering som till exempel en virtuell modell, virtuell 

prövning, kundanpassningsbara produkter eller rumslig navigering i ett virtuellt köpcentrum, kan 

hjälpa konsumenter att virtuellt uppleva en produkt genom beteendeinteraktion med produkten. 

Enligt tidigare studier av virtuell produktupplevelse, bidrar 2D och 3D virtuella 

produktupplevelser till visuell, känsel, funktionell och beteende simulering av produktens attribut 

när produkten undersöks och hjälpte därför konsumenten att uppleva mindre risk med 

produktprestanda. (Li, Daugherty, & Biocca, 2002; Park et al., 2005)  

 

2.4 Psykologisk- och Integritetsrisk 
Psykologisk risk kan syfta på besvikelse, frustration, samt att konsumenten upplever skam om 

dess personliga information är avslöjad, vilket kan kopplas till säkerhet och integritetsskydd för 

personliga uppgifter inom e-handel kontexten. Internet är ofta uppfattat som troligt att kränka 

användarnas integritet, vilket är en stor oro för många internetanvändare (Benassi, 1999; Jacobs, 

1997; Maignan & Lukas, 1997), både för de som tidigare handlat över internet och de som 

saknar denna erfarenhet (Rohm & Milne, 1998). Känslan av brist på kontroll över tillgången som 

andra kan ha till deras personliga information under processen av internetanvändandet är en 

psykologisk risk som hindrar många från att ge information till internetsidor i utbyte mot tillgång 

till information som finns på sidan (Jacobs, 1997; Hoffman et al., 1999). Konsumenter uppfattar 

även risk med att deras självbild ska påverkas negativt eller att de kan uppleva negativa känslor 

kopplat till val av säljare eller dennes prestation gentemot konsumenten (Mitchell, 1992). Ökad 

erfarenhet av Internet och e-handel kan leda till lägre uppfattad risk kring säkerhet och bedrägeri, 

men detta kan även bidra till en högre uppfattad risk kring integritet i företags hantering av 

personlig information som utelämnas av konsumenten (Fernandez & Miyazaki, 2001). 

Godkännande sigill och märkningar från säkerhets- och integritetsrelaterade tredjeparter kan 
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reducera dessa uppfattade risker vidare, speciellt integritets- och säkerhetsrisker (Miyazaki & 

Krishnamurthy, 2002), då presentationen av dessa på en hemsida visar att företaget frivilligt 

rättar sig efter dessa organisationers regler och även övervakas av dessa. 

 

2.5 Bekvämlighetsrisk      
Websters lexikon definierar bekvämlighet som någonting som bidrar till ens komfort eller sparar 

arbete; användbart, praktiskt eller hjälpfullt redskap, service etc. (Jiang, Yang & Jun, 2012).  

Mycket av den gamla litteraturen inom bekvämlighet i den traditionella handeln visar på två 

viktiga faktorer för att ge bekvämlighet till konsumenter; tidsbesparing samt minimering av 

ansträngning (Etgar, 1978; Kotler & Zaltman, 1971; Seiders et al., 2000, 2005, 2007; Yale & 

Venkatesh, 1986). Dock har synen på bekvämlighet inom handel skiftat från att vara 

produktorienterad till att fokusera mer på tjänsteattribut (Seiders et al., 2000, 2005, 2007). Detta 

är något som kan kopplas till e-handel då bekvämlighetsfaktorer inom e-handel skiljer sig från de 

som är viktiga inom traditionell handel, eftersom webbaffärer använder sig av internet som deras 

handels plattform (Seiders et al., 2007). E-handlare har därmed fördelen av att kunna handla när 

som helst och kan därför utnyttja tid på ett bättre sätt. De kan också handla från olika ställen som 

till exempel hemmet och kontoret, istället för att behöva gå till en fysisk affär. Dessa två typer av 

flexibilitet - tid och plats - bidrar till psykologiska fördelar genom att kunden kan undvika 

trängsel, reducera väntetid och undgå ansträngningen med att åka till en fysisk affär. E-handlare 

får även fördelarna av tillgänglighet till produkter, märken och affärer som inte är tillgängliga 

där de bor eller arbetar. Däremot har det visat sig att kunder anser problem med sökning vara ett 

av de större hindren för att bekvämt och effektivt kunna handla över internet. De potentiella 

problemen som är associerade med produktsökning över internet kan bland annat vara 

nedladdningshastighet, design av webbaffären, sökfunktion samt produktklassificering. (Jiang, 

Yang & Jun, 2012) 

 

E-handlare måste även kunna bedöma produkten på ett detaljerat men ändå lättförståeligt sätt, 

vilket kan underlättas med hjälp av presentationsfunktioner som exempelvis text, grafik och 

video. På senare år när ett större produktutbud samt mer detaljerad information finns tillgänglig 

för e-handlare på ett väldigt enkelt sätt, har detta lett till att de är mer känsliga för 

bedömningsbekvämlighet. Många webbaffärer har etablerat ett system för kundrecensioner, 
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vilket tillåter kunder att läsa vad andra kunder har kommenterat om en viss produkt innan de 

beställer den. Att använda sig av kundrecensioner har visat sig vara ett väldigt effektivt sätt att 

minska konsumenters tid och ansträngning för att bedöma en produkt. Det är väldigt viktigt för 

kundens bekvämlighet att det finns ett enkelt och bekvämt sätt att betala över internet. Även fast 

det inte finns någon kö inom e-handel, så finns det exempel där processen av att betala varken är 

enkel eller intuitiv. Komplicerade betalningsmetoder hindrar ofta e-handlare från att fullfölja 

deras köpprocess. E-handlare har även en perception av den tid och ansträngning som krävs för 

att äga den produkt de vill ha och de fördelar som uppstår på grund av det. E-handel bidrar till 

detta genom att kunderna inte behöver uppleva bördan av att resa till de fysiska affärerna. (Jiang, 

Yang & Jun, 2012) 

 

2.6 Teoretisk sammanfattning 
För att underlätta för läsaren ger vi en kort sammanställning av vad de olika kriterierna innebär. 

Finansiell risk bedömer konsumentens uppfattade risk av en nettoförlust av pengar samt 

osäkerhet kring kreditkortsanvändande. Detta innefattar både att konsumenten känner en risk 

över att betala ett överpris för varan samt att kreditkortet blir stulet eller missbrukat. Risk med 

produktprestanda innebär en svårighet av att bedöma produkten korrekt utan att fysiskt kunna 

undersöka den. Detta leder till en osäkerhet kring huruvida produkten kommer att fungera så som 

konsumenten har förväntat sig. Psykologisk och integritetsrisk syftar till att konsumenten kan 

uppleva besvikelse, skam och frustration om dess personliga information är avslöjad, vilket kan 

kopplas till säkerhet och integritetsskydd för personliga uppgifter i e-handels kontexten. 

Bekvämlighetsrisk innebär den möjliga tids- och ansträngningsrisk som konsumenten utsätter sig 

för när den handlar över internet. Detta kan till exempel vara att webbaffären är svår att förstå, 

komplicerat att lägga order samt att leveransen är försenad.  
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Modell 1. Riskperception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fyra riskfaktorerna finansiell risk, risk med produktprestanda, psykologisk- och integritetsrisk 

samt bekvämlighetsrisk bildar tillsammans fyra hörnstenar inom begreppet riskperception och 

ger en förståelse för hur risk inom e-handel uppfattas av konsumenterna (se Modell 1). Genom 

att evaluera varje enskild faktor, kan vi sedan jämföra och sammanställa de olika faktorerna för 

att förstå vilken inverkan var och en har på konsumenterna. Vi gör ingen specifik anpassning av 

riskfaktorerna för att skilja på faktorernas inverkan inom de olika kontexterna inrikes- eller 

utrikeshandel, då vi anser dessa faktorer vara applicerbara inom båda kontexterna. 

  

Risk-‐
perception	  

Finansiell	  risk	  

Risk	  med	  
produktprestanda	  

Psykologisk-‐	  och	  
integritetsrisk	  

Bekvämlighetsrisk	  
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3. Metod  
Metoddelen inleds med val av metod innefattande klargörande definitioner, för att sedan mer 

specifikt beskriva undersökningsmetoden i avsnittet “enkätdesign”. Efter detta beskrivs val av 

segment för undersökningen, följt av hur undersökningen genomfördes, beskrivning av hur den 

data som erhållits behandlats, och avslutningsvis metodkritik. 

 

3.1 Material 
Vi valde att göra en kvantitativ undersökning i form av en enkät med numerisk datainsamling på 

en intervallskala, vilket gav oss möjligheten att framställa ett statistiskt resultat. Eftersom data är 

insamlat genom en standardiserad metod utformade vi enkäten så att alla frågor skulle vara lätta 

att förstå och tolkas på samma sätt av alla respondenter (Saunders, 2012). Enkäten behandlade 

frågor kring svenska studenters riskperception när de handlar över internet från utlandet. Vi 

klassificerade utlandet som handel utanför Sverige, och då vi undersökte konsumenters 

perception av risk vid köp av en vara från utlandet så kan detta kopplas till deras perception av 

varifrån de tror att de köper varan. Om konsumenten tror sig köpa varan från till exempel USA 

kommer denne att agera som om varan är därifrån, och riskperceptionen kommer därför att 

appliceras på en köpkontext av en vara från USA. Även om varan i själva verket kommer från 

Tyskland kommer konsumenten att agera i sitt risktagande som att den är från USA. Detta 

innebär att vi anser utlandsköp vara det fenomen när en konsument har perceptionen av att den 

köper varan från ett annat land, då den därför kommer att agera i enlighet med detta antagande. 

Genom att definiera utlandet som kundens perception av köpet kan vi rättfärdiga detta antagande 

på grund av att vi ämnar undersöka kunders riskperception av köp från utlandet.  

 

3.2 Enkätdesign 
Vi konstruerade ett hypotetiskt case där respondenterna infann sig i en köpsituation där de skulle 

handla över internet från USA, vilket vi anser vara ett land som många har kunskap om, så att 

respondenterna lättare kan relatera till caset. Caset innefattade att produkten som skall köpas har 

betydelse för respondenten, då vi ville att personen skulle ha en uppfattad risk om produkten (se 

bilaga 8.1 för exakt utformning av caset). Vi framhöll att enkäten var anonym, vilket är en 
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strategi för att få en högre svarsfrekvens och ge respondenterna trygghet med personlig 

information (Saunders, 2012). 

 

För att kategorisera våra respondenter inledde vi med kortare frågor kring deras demografiska 

bakgrund och vad de har för tidigare erfarenheter av e-handel. Där använde vi oss av dikotoma 

frågor med Ja/Nej som svarsalternativ samt flervalsfrågor för att på ett smidigt sätt kategorisera 

respondenterna. Detta gav oss en förståelse för hur respondenterna handlar och vilken inverkan 

detta kan ha på deras uppfattade risk. Vår enkät bestod av 4 till 5 påståenden kopplade till varje 

enskild riskfaktor som vi tidigare nämnt. Varje riskfaktor bildade därigenom ett konstrukt av 

frågor utifrån teorin som tillät oss att mäta varje riskfaktor och besvara vårt syfte (Se bilaga 8.1 

för en förklaring om vilka påståenden som var kopplade till respektive riskfaktor.) Varje 

påstående mättes med hjälp av en 5-gradig Likert-skala, där 1 representerade “instämmer inte 

alls” och 5 representerade “instämmer helt” (Saunders, 2012). För att inte förvirra 

respondenterna så var frågorna likriktade, så att 5 alltid innebar en starkt uppfattad risk inom 

frågans subjekt respektive ingen upplevd risk när respondenten svarade 1. Alla frågor var 

obligatoriska för att kunna slutföra enkäten då vi ville att varje respondent skulle inlämna samma 

svarsmall. Dock blev respondenter som svarade nej på frågan om antingen tidigare erfarenhet av 

e-handel eller svensk student på högskola/universitet automatiskt vidarebefordrad till att lämna 

in enkäten utan att svara på resterande frågor. Detta för att säkerställa att data för vår 

undersökning endast kom från personer inom vår urvalsgrupp, vilket utgjordes av nuvarande 

svenska högskole- och universitetsstudenter som minst en gång tidigare har handlat över internet, 

antingen inrikes eller utrikes. De frågor vi ställde var baserade på frågor från tidigare 

undersökningar inom samma ämne (Se bilaga 8.1 för ytterligare information om vilka dessa 

frågor var). Detta för att få ytterligare validitet i frågorna då de bevisligen tidigare använts för 

studier inom detta ämne och stärks av tidigare forskning.  

 

3.3 Deltagare 
Som tidigare nämnt var respondenterna för vår enkät nuvarande svenska högskole- och 

universitetsstudenter som minst en gång tidigare har handlat över internet, antingen inrikes eller 

utrikes. Detta valde vi då vi ville att respondenterna skulle ha tidigare erfarenhet inom detta 

fenomen att basera sina svar på. Vi ansåg inte att urvalskriteriet inom vald demografisk grupp 
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begränsar generaliserbarheten eller responsfrekvensen avsevärt jämfört med avsaknaden av detta 

kriterium då en stark majoritet inom denna demografiska grupp har tidigare erfarenhet av e-

handel (Findahl, 2013). Detta var ett strategiskt urval då dessa respondenter är lättillgängliga 

jämfört med andra demografiska grupper. För att det skulle bli en rättvis och giltig undersökning 

valde vi därför att endast fokusera på en demografisk grupp, då en undersökning av andra 

demografiska grupper hade kunnat ge ett skevt resultat på grund av för få respondenter inom 

vissa grupper. Denna begränsning går väl i linje med att uppfylla vårt syfte. 

 

3.4 Procedur 
För att sprida enkäten använde vi oss av sociala medier i form av inlägg på Facebook och 

komplimenterande utskick till mailkonton kopplade till Uppsala Universitet. Kontakter till 

författarna vidarebefordrade inlägget innehållandes länk till undersökningen via deras Facebook 

för att nå ut till fler respondenter. Vi gav en kort bakgrundsförklaring till enkäten där vi beskrev 

att den behandlade ämnet e-handel samt att den endast tog fem minuter att besvara, detta för att 

väcka intresse hos respondenterna och öka responsfrekvensen. För att ta sig till enkäten bifogade 

vi en elektronisk länk i inläggen på Facebook och i mailutskicket, vilket gjorde det lätt för 

respondenterna att lokalisera enkäten. Efter tre dagar stängde vi enkäten då vi hade nått en 

tillräckligt hög respondentfrekvens. Detta hade innan utskick bestämts till minst 120 svar enligt 

rekommendation från handledning, för att kunna besvara syftet på ett trovärdigt sätt. Insamling 

av data skedde i Excel. 

 

Vi hade totalt 142 svar på vår enkät och ett bortfall på 17 personer där 16 av dem inte var 

studenter på en svensk högskola/universitet, samt en hade inte tidigare handlat över Internet. 

Detta gav oss totalt 125 respondenter utifrån vars data vi baserade vårt resultat på. 

 

3.5 Behandling av data 
Vi delade upp respondenterna i olika kategorier beroende på kön, köpfrekvens och dyraste köp. 

Detta för att kunna kategorisera dem och jämföra om olika köpvanor resulterar i olika grader av 

uppfattad risk inom de fyra riskfaktorerna. Vi delade därefter upp varje kategori i två köpgrupper 

vardera för att testa om det fanns skillnader hos grupperna i riskuppfattning. De köpgrupper vi 



Uppsala	  Universitet	   	   Christopher	  Hjelm	  
Kandidatuppsats	  Fek	  C	   	   Gustav	  Norberg	  

	  

 14	  

använde oss av för att statistiskt jämföra riskuppfattning inom kategorin köpfrekvens var; de som 

handlar en gång per månad eller mer (“Vecka + Månad”), samt de som handlar mindre än en 

gång per månad (“Halvår + År + <År”). Vi delade även upp köpgrupper inom kategorin dyraste 

köp där vi delade upp de som hade köpt för 1000 kr och mindre (“0-1000”) och de som hade 

köpt för 1000 kr och mer (“1000-5000+”). Den slutliga kategorin som vi delade upp efter 

köpgrupper var kön där vi delade upp dem efter man och kvinna (se Tabell 1). Kategoriseringen 

av köpfrekvens gjordes då den representerar respondentens erfarenhet av e-handel och hur van 

den är att befinna sig i en köpsituation över internet. Dyraste köpet användes för att utröna om 

tidigare köp av dyrare produkter ledde till en högre riskuppfattning än köp av billigare produkter. 

Kategorisering efter kön lät oss jämföra om det fanns en skillnad i riskuppfattning mellan könen. 

Denna uppdelning av köpgrupper genomfördes då den lät oss analysera orsaker till dessa 

skillnader och därigenom hjälpa oss att besvara syftet. 

 

Tabell 1. Köpgrupper 

Kategori Köpfrekvens Dyraste Köp Kön 

Köpgrupp (Vecka+Månad), 
(Halvår+År+<År) 

(0-1000), (1000-
5000+) 

(Man), (Kvinna) 

 

En faktoranalys genomfördes i SPSS för att höja validiteten av våra konstrukt, där vi mätte vilka 

frågor som förklaras av den bakomliggande faktorn. En högre siffra för variabeln (frågan) 

förklaras av den bakomliggande faktorn på ett starkare sätt där starka korrelationer är ≥.5 

(Forsythe et al., 2006). Genom detta kunde vi utesluta vissa frågor som hade en laddning <.5, 

vilket inte gav någon validitet i det som de var ämnade att undersöka och därför inte hjälpte oss i 

att ge svar på syftet. Frågor som laddade ≥.5 på mer än en faktor riktades till att mäta den 

riskfaktor som de var konstruerade till att mäta (Forsythe et al., 2006). Efter uteslutande av vissa 

frågor genomförde vi ett Cronbach’s Alpha-test för att mäta reliabiliteten inom varje riskfaktor. 

Cronbach’s Alpha-testet producerar en siffra mellan 0 och 1, där siffror närmare 1 indikerar en 

starkare reliabilitet, och generellt brukar Alpha ≥.7 ses som en stark reliabilitet (Hair et al., 1995). 

Detta lät oss testa om de frågor vi tagit fram genom faktoranalysen utgjorde tillförlitliga och 

specifika riskfaktorer. Sedan beräknades procentsatsen för den uppfattade risken inom varje 

riskfaktor och därefter beroende på köpkategori. Procentsatsen kallar vi för Riskuppfattning, 
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vilken uppgår till ett tal mellan 0% och 100%, där 0% innebär ingen uppfattad risk. Denna 

beräknades genom att omvandla den 5-gradiga Likert-skalan till en skala mellan 0-1, då 

procentsatsen blir inkorrekt om den beräknas med skalan 1-5 (se Tabell 2).  

 

Tabell 2: Omvandling av Likert-skala 

Likert-skala 1 2 3 4 5 

Riskuppfattning,  
0-100% 

0 .25 .5 .75 1 

Not. Riskuppfattning omvandlad från procent till decimaler, för att användas i medelvärdesberäkningen i formeln 

nedan. 

 

Sedan gjordes en medelvärdesberäkning för respektive riskfaktor och köpgrupp enligt formeln: 

 

Formel 1. Medelvärde 

𝑚 =
𝑋!!

!!!

𝑁 	  
 

 

Ett envägs ANOVA-test genomfördes sedan för att i linje med syftet undersöka signifikans på 

skillnader mellan medelvärdena (riskuppfattning) hos de olika riskfaktorerna. Slutligen 

genomförde vi t-tester där vi undersökte medelvärdesskillnader för köpgrupperna inom varje 

specifik riskfaktor. Genom att undersöka om medelvärdesskillnaderna är statistiskt signifikanta 

inom riskfaktorerna stärks argumentationen kring skillnader i riskuppfattning mellan 

köpgrupperna. Genom tidigare kalkyler kan vi därmed styrka vår undersökning samt ge större 

validitet och reliabilitet i försök att svara på syftet. 

 

3.6 Diskussion kring undersökningsmetod 
Studiens användning av enkät som undersökningsmetod har både för och nackdelar. En 

kvantitativ metod valdes över en kvalitativ för att erhålla numerisk data i form av en 

intervallskala och på så sätt kunna analysera data med statistiska metoder. Valet av kvantitativ 

undersökningsmetod förstärks ytterligare då enkäten inte innehöll öppna frågor, vilket gör all 

data numerisk. Frågor kan missförstås, och utan möjlighet till att få frågor förklarade för sig kan 
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vissa svar vara missvisande, dock så genererar denna metod generellt sätt låg feltolkningsgrad. 

Att enkäten besvarades genom internet bidrar med specifika risker, där exempelvis 

undersökningen inte blir lika bred som den haft möjlighet att bli med andra 

undersökningsmetoder, eller att för avancerade frågor inte bör användas, vilket kan limitera 

undersökningen. (Saunders, 2012) Det har diskuterats att det finns begränsningar med att 

använda Likert-skala när data ska analyseras då det har debatterats om data ska tolkas som 

ordinalskaledata eller intervallskaledata (Ogden, J. & Lo, J. 2012). Vid ordinalskala går det inte 

att avgöra om det finns en mittpunkt och det finns inga enheter mellan svarsalternativen, vilket 

gör det svårt att på ett tydligt sätt ange avstånd mellan värdena (Stukat, 1993). Detta kan bli ett 

problem när vi ska analysera vår data då det inte går att översätta våra svar till numeriska värden. 

Tidigare forskare har dock använt sig av Likert-skala och omvandlat de värden de fått till en 

intervallskala vilket antyder att detta är en godtagbar metod (Featherman & Pavlou, 2003; Jiang, 

Yang & Jun, 2012; Keating et al. 2009). 
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4. Resultat 
Först presenteras Faktoranalys av undersökningsfrågorna, följt av ett Cronbach’s Alpha-test och 

ett envägs ANOVA-test, vilket undersöker sammansättningen av konstrukten som utgör de olika 

riskfaktorerna. Sedan presenteras svarsresultat baserat på denna databehandling uppdelat efter de 

köpgrupper som används i undersökningen, vilket beskriver de fyra riskfaktorerna och 

signifikanstest kring skillnader inom respektive köpgrupp. 

 

4.1 Faktoranalys 
För att säkerställa validitet i undersökningen behövdes en utredning kring hur starkt de olika 

frågorna (variablerna) förklarades av den bakomliggande faktorn. Faktoranalys användes för att 

beräkna denna validitet, vilket presenteras i Tabell 3. 

 

Faktor 1 överensstämmer med de frågor vi ställde om psykologisk- och integritetsrisk med 

undantag för “Det inte finns någon kvalitetsmärkning på hemsidan”. Vår data tyder även på att 

frågan “Mitt kreditkortsnummer inte är säkert” bör tillhöra faktorn psykologisk- och 

integritetsrisk, men då den inte är ämnad för den faktorn samt har lägst förklaring av de fyra 

frågorna väljer vi att bortse från den när vi ytterligare beräknar psykologisk- och integritetsrisk. 

De resterande tre frågorna har en hög förklaring av den bakomliggande faktorn och tyder därför 

på en stark validitet för att undersöka det de är ämnade för. Faktor 2 korrelerar med de frågor vi 

ställde angående risk med produktprestanda. Det finns även belägg för att frågan “Det inte finns 

någon kvalitetsmärkning på hemsidan” ska tillhöra den faktorn men frågan har en svag 

förklaring och är inte ämnad att mäta risk med produktprestanda. Därför förkastas denna fråga 

för senare mätningar.  

 

Faktor 3 innehåller endast frågor berörande bekvämlighetsrisk. Även frågorna “Produkten 

levereras för sent eller inte alls” samt “Det är tidskrävande att hitta rätt webbaffär” är ämnade att 

mäta bekvämlighetsrisk men de korrelerade inom andra faktorer. De har även en väldigt låg 

förklaringsnivå inom faktor 3 jämfört med de andra tre variablerna som är ämnade att mäta 

bekvämlighetsrisk. På grund av detta väljer vi att förkasta dessa frågor då de inte förklaras 

tillräckligt starkt av den faktor som vi ville mäta. Variablerna inom faktor 4 förklaras något lägre 

av den bakomliggande faktorn. Av de variabler som ligger på minst .5 behandlar samtliga 
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finansiell risk. De andra två variablerna inom faktor 4, “Produkten inte motsvarar mina 

förväntningar” och “Produkten levereras för sent eller inte alls”, har både en låg förklaringsnivå 

och ämnar inte undersöka riskfaktorn finansiell risk, därav väljer vi att förkasta dessa för vidare 

mätningar av just finansiell risk (faktor 4). En variabel som ämnade mäta finansiell risk, "Jag kan 

råka köpa en vara av misstag”, har både låg förklaringsnivå och förklaras inte av samma faktor, 

vilket leder till att den förkastas. Faktor 5 innehåller endast tre variabler, där 2 av 3 ligger 

under .5. Denna faktor har till skillnad från de andra faktorerna ingen bakomliggande teoretisk 

riskfaktor, och ingen validitet, vilket gör att den förkastas. 

Sammanfattningsvis framgår det därav att: 

Bakomliggande faktor 1 = Psykologisk- och integritetsrisk 

Bakomliggande faktor 2 = Risk med produktprestanda 

Bakomliggande faktor 3 = Bekvämlighetsrisk 

Bakomliggande faktor 4 = Finansiell risk 

 

Efter genomförd faktoranalys av de olika frågor vi ställt i enkäten fastslås det att vissa frågor inte 

av förklaras av den bakomliggande faktor som de är ämnade att mäta. De frågor som förkastas 

och därmed inte verkar för att lösa syftet är, “Det inte finns någon kvalitetsmärkning på 

hemsidan”, “Produkten levereras för sen eller inte alls”, “Det är tidskrävande att hitta rätt 

webbaffär” samt “Jag kan råka köpa en vara av misstag”.  
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 Tabell 3. Faktoranalys 

Variabel 
Faktor 

1 
Faktor 

2 
Faktor 

3 
Faktor 

4 
Faktor 

5 

Min personliga information inte hålls säker av företaget .988     

Företaget missbrukar min personliga information .814     

Jag känner obehag inför att ge ut min personliga information .568     

Mitt kreditkortsnummer inte är säkert .540   .500  

Jag kan inte ta på produkten fysiskt  .775    

Jag kan inte undersöka produktens funktioner online  .690   .358 

Produkten inte motsvarar mina förväntningar  .683  .318  

Det inte finns tillräcklig beskrivande information om produktens 

kvalité 
 .658    

Det inte finns någon kvalitetsmärkning på hemsidan  .347    

Webbaffären är långsam och svår att navigera   .762   

Det är för komplicerat att lägga en beställning   .718   

Det saknas funktioner för att effektivt evaluera webbaffären   .589   

Produkten levereras för sent eller inte alls   .399 .374  

Jag köper från blufföretag    .670  

Jag kan bli överdebiterad  .307  .635  

Det är tidskrävande att hitta rätt webbaffär   .411  .546 

Jag kan råka köpa en vara av misstag     .404 

Not. Rödmarkerade nummer och frågor förkastas i kommande beräkningar.  
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4.2 Cronbach’s Alpha & envägs ANOVA-test 
Genom faktoranalysen framgick att vissa frågor i undersökningen kunde förkastas för att 

frambringa en högre validitet i resultatet, vilket gjordes enligt vad som nämnts i faktoranalysen 

ovan. Cronbach’s Alpha användes sedan för att mäta reliabiliteten hos de nya konstrukt som 

urskilts som valida i faktoranalysen. I tabell 4 presenteras Cronbach’s Alpha för respektive faktor. 

De siffror testet producerade tyder på att det finns en stark reliabilitet i de adapterade konstrukten, 

med undantag för finansiell risk, vilken hamnade .016 under tumregeln. Detta kan dock anses 

vara acceptabelt då denna faktor är nära .7 vilket är en riktlinje, och inte definitivt applicerbart. 

De tre resterande faktorerna ligger alla över .7 där psykologisk- och integritetsrisk samt risk med 

produktprestanda har en hög reliabilitet på över .8. 

 

Tabell 4. Cronbach’s Alpha 

Riskfaktor Cronbach’s Alpha 

Finansiell risk 0.684 

Risk med produktprestanda 0.805 

Psykologisk- och Integritetsrisk 0.834 

Bekvämlighetsrisk 0.747 

 

Tabell 5 visar den totala uppfattade risken för varje enskild riskfaktor. Den riskfaktor som gav 

högst uppfattad risk var risk med produktprestanda, med en riskuppfattning (medelvärde) som 

uppgick till 58.25%. Denna följdes av psykologisk- och integritetsrisk som uppgick till 44.07%, 

Bekvämlighetsrisk på 38.67%, och lägst var finansiell risk på 33.87%. Genom envägs ANOVA-

testet utrönas att skillnaderna mellan dessa riskfaktorer har statistisk signifikans 

 

Tabell 5. Total Riskuppfattning & ANOVA-test: Total uppfattad risk och signifikansnivå  

Riskfaktor Finansiell Risk Risk med 
produktprestanda 

Psykologisk- och 
Integritetsrisk 

Bekvämlighets risk 

Riskuppfattning 33.87% 58.25% 44.07% 38.67% 

Signifikansnivå 95% 95% 95% 95% 
Not. Uträkningsmetod för riskuppfattning presenteras i behandling av data i metoden. 
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4.3 Köpgrupp uppdelat efter köpfrekvens 
Som tidigare nämnt har respondenterna delats in i två nya grupper efter hög (>Månad) och låg 

(<Halvår) köpfrekvens. Tabell 6 presenterar uppdelningen av respondenterna inom dessa 

köpgrupper, med 60 respondenter med hög köpfrekvens respektive 65 med låg. Detta kan skänka 

ytterligare klarhet angående skillnader i grupperna relaterat till nästa tabell, då respondenterna 

här är mycket jämnt fördelade mellan grupperna (Tabell 7). 

 

Tabell 6. Frekvens e-handel  

Frekvens e-handel Vecka + Månad Halvår + År + <År Total 

Antal 60 65 125 

Procent 48% 52% 100% 

 

I tabell 7 presenteras denna nya kategorisering relaterat till de riskfaktorer som framtagits genom 

de data analyser som utförts. Finansiell risk relaterat till köpfrekvens resulterade i en låg 

riskuppfattning jämfört med de andra riskuppfattningarna inom kategorin köpfrekvens. Den 

uppfattade risken är i princip den samma oavsett om konsumenten handlar ofta (34.17%) eller 

sällan (33.59%). Det visade sig dock att konsumenter som handlar ofta uppfattar en något högre 

finansiell risk än de som handlar sällan. Det går å andra sidan inte att säga att de som handlar 

ofta har en högre riskuppfattning än de som handlar sällan, då finansiell risk inte var statistiskt 

signifikant. 

 

Risk med produktprestanda är den riskuppfattning som gav högst utslag av de fyra olika 

riskfaktorerna. Den har även störst uppfattad risk vid jämförelse av hög (52.4%) och låg 

(63.65%) köpfrekvens. Denna differens i uppfattad risk är 11.25% vilket är mycket högre än 

skillnaden av riskuppfattning hos de andra riskfaktorerna. Detta är den enda risk relaterad till 

köpfrekvens som är statistiskt signifikant. Vi kan därmed säga med 95% säkerhet att 

konsumenter som köper ofta kommer att ha en lägre uppfattad risk med produktprestanda än de 

som köper sällan.  
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Psykologisk- och integritetsrisk gav ett genomsnittligt utslag av uppfattad risk där 

respondenterna varken upplevde hög eller låg risk jämfört med de andra riskerna. De som 

handlade ofta (45.42%) hade en något större uppfattad risk än de som handlade sällan (42.82%). 

Differensen mellan de två grupperna var dock inte så stor vilket gör det svårt att se om det finns 

någon skillnad i riskuppfattning beroende på om man har en hög eller låg köpfrekvens. Detta 

visar sig även i signifikansnivån där det inte går att statistiskt säkerställa att en låg köpfrekvens 

kommer ge en lägre uppfattad risk än hög köpfrekvens inom psykologisk- och integritetsrisk.  

 

Bekvämlighetsrisk gav ett relativt lågt utslag jämfört med de andra riskerna. Det finns i princip 

ingen skillnad i uppfattad risk beroende på om man handlar ofta (38.89%) eller sällan (38.46%). 

De som handlade ofta känner en något högre risk än de som handlar sällan men den skillnaden är 

i princip försumbar. Detta är även något som visar sig i signifikansnivån där dessa grupper inte 

är statistiskt signifikanta. Det går därmed inte att generellt fastställa att de som handlar ofta 

skulle ha en något högre uppfattad bekvämlighetsrisk än de som handlar sällan.  

 

 

Tabell 7. Riskkategorisering utifrån köpfrekvens 

Risk  
Finansiell Risk 

 
Risk med 

produktprestanda 

 
Psykologisk- och 

Integritetsrisk 

 
Bekvämlighetsrisk 

Köpfrekvens Vecka + 

Månad 
Halvår 

+ 
År + <År 

Vecka 
+ 

Månad 

Halvår 
+ 

År + <År 

Vecka 
+ 

Månad 

Halvår 
+ 

År + <År 

Vecka 
+ 

Månad 

Halvår 
+ 

År + <År 

Riskuppfattning 34.17% 33.59% 52.4% 

  

63.65% 

  

45.42% 

  

42.82% 

  

38.89% 

  

38.46 

  

Signifikansnivå X 95% X X 

 

 

 
 



Uppsala	  Universitet	   	   Christopher	  Hjelm	  
Kandidatuppsats	  Fek	  C	   	   Gustav	  Norberg	  

	  

 23	  

4.4 Köpgrupp uppdelat efter dyraste köpet 
Som tidigare nämnt har respondenterna delats in i två nya grupper efter billiga och dyra varor. 

Tabell 8 presenterar uppdelningen av respondenterna inom dessa köpgrupper, med 39 

respondenter inom billigare varor respektive 86 inom dyrare. Detta kan skänka ytterligare klarhet 

angående skillnader i grupperna relaterat till nästa tabell, med tanke på att respondenterna är 

ojämnt fördelade mellan grupperna (Tabell 9). 

 

Tabell 8. Dyraste köp 

Dyraste köpet 0 - 1000 1000 – 5000+ Total 

Antal 39 86 125 

Procent 31.2% 68.8% 100% 

 

I tabell 9 presenteras denna nya kategorisering relaterat till de riskfaktorer som framtagits genom 

de dataanalyser som utförts. Finansiell risk relaterat till dyraste köpet har den lägsta totala risken 

jämfört med de andra riskfaktorerna. Inom finansiell risk kan en tydlig skillnad urskiljas mellan 

grupperna på 9.16%. Den grupp som handlat billigare produkter uppfattar högst risk med 40.17%, 

jämfört med de som handlat dyrare produkter på 31.01%. Detta är en av de två riskfaktorer vars 

resultat är statistiskt signifikant, vilket gör att man med 95% säkerhet kan hävda att e-handlare 

som är svenska studenter och som köpt dyrare produkter upplever lägre finansiell risk, inom 

denna kategorisering av dyra och billiga produkter. 

 

Risk med produktprestanda relaterat till dyraste köpet är den riskfaktor som ger högst uppfattad 

risk, vilken uppvisar en tydlig högre risk jämfört med de andra riskfaktorerna. Denna riskfaktor 

är den andra faktorn som är statistiskt signifikant, vilket utgör möjligheten att hävda att den 

gruppen som handlat billigare produkter uppfattar högre risk (65.06%) än gruppen som handlat 

dyrare produkter (55.16%). Här uppvisar de två grupperna således en tydlig skillnad, vilken i den 

här undersökningen uppgår till 9.9%.  

 

Psykologisk- och integritetsrisk har en relativt hög uppfattad risk, vilken är högre än både 

finansiell- och bekvämlighetsrisk, men klart lägre än risk med produktprestanda. Gruppen som 
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handlat billigare produkter, med en uppfattad risk på 45.73%, upplever en högre risk än gruppen 

som handlat dyrare produkter, med en uppfattad risk på 43.31%. Denna skillnad på 2.42% är 

väldigt liten och resultatet inom denna riskfaktor relaterat till dyraste köpet är inte statistiskt 

signifikant, vilket gör att man inte med säkerhet kan hävda att de som handlat dyrare produkter 

generellt känner en lägre uppfattad risk än de som handlat billigare produkter. 

 

Riskfaktorn bekvämlighetsrisk gav utslag i undersökningen som en inte alltför stark risk relaterat 

till de andra riskfaktorerna, vilken även uppvisade en väldigt snarlik riskuppfattning mellan de 

två olika grupperna. De som inhandlat dyrare produkter uppvisade en riskfaktor på 38.76%, 

jämfört med 38.46% hos de som handlat billigare produkter, vilket är en skillnad på endast 0.3%. 

Denna skillnad är icke heller statistiskt signifikant, vilket gör att man inte med säkerhet kan 

hävda att de som handlat billigare produkter generellt känner en högre uppfattad risk än de som 

handlat dyrare produkter. 

 

 

Tabell 9. Riskkategorisering utifrån dyraste köpet 

Risk  
Finansiell Risk 

 
Risk med 

produktprestanda 

 
Psykologisk- och 

Integritetsrisk 

 
Bekvämlighetsrisk 

Dyraste köpet 0-1000 1000-

5000+ 

 

 

0-1000 1000-

5000+ 

  

0-1000 

  

1000-

5000+ 

  

0-1000 

  

1000-

5000+ 

  

Riskuppfattning 40.17% 31.01% 65.06% 

  

55.16% 

  

45.73% 

  

43.31% 

  

38.46% 

  

38.76% 

  

Signifikansnivå 95% 95% X X 
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4.5 Köpgrupp uppdelat efter kön  
Som tidigare nämnt har respondenterna delats in i två nya grupper efter Män och Kvinnor. Tabell 

10 presenterar uppdelningen av respondenterna inom dessa köpgrupper, med 69 män och 56 

kvinnor. Detta kan ge ytterligare klarhet angående skillnader i grupperna relaterat till nästa tabell 

då respondenterna är relativt jämt fördelade (Tabell 11). 

 

Tabell 10. Uppdelning man/kvinna 

Kön Man Kvinna Total 

Antal 69 56 125 

Procent 55.2% 44.8% 100% 

 

I tabell 11 presenteras denna nya kategorisering relaterat till de riskfaktorer som framtagits 

genom de data analyser som utförts. Finansiell risk är den lägst uppfattade riskfaktorn hos både 

män och kvinnor. Den uppfattade risken hos kvinnor (36.61%) är högre än hos män (31.64%). 

Det finns en relativt tydlig skillnad om uppfattad risk mellan män och kvinnor i vårt urval där 

grupperna skiljer med 4.97%. Dock så går detta inte att applicera på den generella populationen 

då det inte finns en statistik signifikans för att kvinnor har en högre finansiell riskuppfattning 

jämfört med män.  

 

Risk med produktprestanda uppmätte den högsta uppfattade risken av de fyra riskfaktorerna. 

Skillnaden mellan män och kvinnor är 8.87% vilket är en större skillnad än inom de andra 

riskfaktorerna. Kvinnor har en högre uppfattad risk än män där den uppfattade risken är 62.95% 

för kvinnor och 54.08% för män. Att det finns en skillnad i uppfattad risk mellan män och 

kvinnor i den generella populationen stöds även av den statistiska signifikansen, där det med 

95% säkerhet kan fastslås att kvinnor har en högre riskuppfattning av produktprestanda än män.  

 

Aspekten av psykologisk- och integritetsrisk har en relativt hög uppfattad risk men denna är 

fortfarande markant lägre än risk med produktprestanda. Inom denna faktor har kvinnor 

(45.83%) en högre uppfattad risk än män (42.63%), och skillnaden mellan dessa grupper är då 
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3.2%. Denna skillnad är dock inte statistiskt signifikant, vilket gör att skillnaden inte kan hävdas 

med säkerhet. 

 

Bekvämlighetsrisk har en relativt låg uppfattad risk hos män och kvinnor jämfört med de andra 

riskfaktorerna. Kvinnor hade en något högre uppfattad risk än män med en skillnad på 2.2%. Den 

uppmätta riskuppfattningen för kvinnor är 39.88% medan den för män är 37.68%. Det går dock 

inte att säkerställa att kvinnor generellt har en högre uppfattad bekvämlighetsrisk än män 

eftersom skillnaden inte är statistiskt signifikant. 

 

Tabell 11. Riskkategorisering utifrån kön 

Risk Finansiell Risk Risk med 

produktprestanda 
Psykologisk- och 

Integritetsrisk 
Bekvämlighetsrisk 

Kön Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

Riskuppfattning 31.64% 36.61% 54.08%  62.95% 42.63% 45.83% 

  

37.68% 

  

39.88% 

  

Signifikansnivå X 95% X X 
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5. Analys 
Genom faktoranalysen fick undersökningen hög validitet, där fyra frågor förkastades och 

skapade starka konstrukt för att vidare kunna besvara syftet. De bearbetade riskfaktorerna gav 

sedan bra reliabilitet, med lite svagare utslag hos finansiell risk. Genom den statistiska 

bearbetningen får undersökningen styrka i att de konstrukt som används mäter det de är ämnade, 

och på ett kongruent sätt. ANOVA-testet tillåter oss att fastslå att de skillnader som uppmätts 

mellan de olika riskfaktorerna är statistiskt signifikanta och därmed skänker insikt i hur starka 

dessa risker uppfattas jämfört med varandra. Nedan analyseras de separata riskfaktorerna där vi 

utifrån teorin jämför de resultat vi har erhållit. 

 

5.1 Finansiell risk 
Efter faktoranalysen förkastades en fråga, och validiteten på konstruktet höjdes, reliabiliteten på 

denna riskfaktor var dock inte i samma höga klass som de andra riskfaktorerna, men nära 

gränsen för stark reliabilitet. Den finansiella risken har i denna studie uppmätt den lägsta nivån 

uppfattad risk av de olika riskfaktorerna, både som medelvärde inom samtliga kategoriseringar, 

och inom allmän riskfaktor. Detta kan indikera att t.ex. konsumenters ovilja att ge ut sitt 

kreditkortsnummer (Maignan & Lukas, 1997) inte längre är ett lika signifikant hinder inom e-

handeln. Vid risk kopplat till köpfrekvens gav finansiell risk väldigt litet utslag mellan de som 

handlar ofta och sällan, vilket även saknade statistisk signifikans. Dock gav risk kopplat till 

dyraste köpet ett utslag på över 9% mellan grupperna med den högst uppfattade risken hos de 

som köpt billigare produkter. Att kategorisering efter köpfrekvens inte gav något utslag mellan 

grupperna kan tyda på att köpfrekvens inte har någon tydlig inverkan på finansiell 

riskuppfattning. Detta kan tänkas rimligt när man jämför detta med utslaget för riskuppfattning 

kategoriserad efter dyra och billiga produkter, vilket självförklarligt har en mer direkt koppling 

till den finansiella aspekten av ett köp. Kiang och Chi (2001) antyder att konsumenter har lägre 

tolerans för finansiell risk inom e-handel, samtidigt som att köp av en dyrare vara resonabelt kan 

antagas anspela på högre uppfattad risk. Utslaget inom dyraste köpet kan här vara något 

kontraintuitivt, där respondenter som erfarit dyrare köp kan tänkas uppleva högre risk då de 

riskerat större summor pengar vid köptillfället. Dock indikerar resultatet snarare att man kan 

argumentera för att dessa respondenter känner lägre risk då de har erfarenhet av lyckade 

transaktioner involverande högre summor pengar. Detta kan gå i linje med att erfarenhet leder till 
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en lägre uppfattad finansiell risk, om man argumenterar för att denna kategorisering kan ses som 

en erfarenhet kopplat till större transaktioner inom e-handel (Doolin et al., 2005; Heijden et al., 

2003).  

 

Efter att riskfaktorerna uppnått bra validitet och reliabilitet, och då uppfattad finansiell risk gav 

lägst utslag av de 4 valda riskfaktorerna kan man argumentera för att denna riskfaktor har lägst 

påverkan av dessa faktorer inom denna köpkontext. Att det hypotetiska caset utgick från ett köp 

från USA kan dock ha påverkat detta, då uppfattningen om det valda landet kan tänkas påverka 

riskuppfattningen. Grabner-Krauter och Kaluscha (2003), vilka påvisar att en konsuments 

uppfattning om hur ett företag jobbar med säkerhet och operativa problem kring finansiella 

aspekter påverkar riskuppfattningen. Detta kan ledas till att USA, som en relativt ekonomiskt 

stark och välutvecklad nation kan i det hypotetiska caset ge respondenten mer finansiell säkerhet. 

Ett inte alltför världsfrånvänt antagande kan vara att företag baserade i USA generellt kan 

uppfattas jobba mer med dessa frågor än företag baserade i mindre utvecklade länder.  

 

Att denna risk upplevs som relativt liten jämfört med de andra riskfaktorerna kan gå hand i hand 

med att e-handeln ökar starkt (Findahl, 2013) och har gjort så under de senaste åren. Murray 

(1991) påpekar att risken upplevs utifrån osäkerheten till potentiella resultat av en transaktion, 

och konsumenter har traditionellt upplevt högre risk inom distanshandel (Akaah & Korgaonkar, 

1988). Den relativt låga uppfattade risken kan då bero på att dessa studier utförts då e-handel inte 

varit lika etablerat, vilket är ett fenomen som idag antagligen inte förknippas med lika stor 

osäkerhet. I och med att e-handeln växt och blivit mer sofistikerad, vilket kan innebära bättre 

betalningssystem med kreditkortsgarantier etc. (Fernandez & Miyazaki, 2002), har denna 

riskuppfattning troligtvis minskat under åren. Detta går i linje med vad Findahl (2013) uppmätt 

kring hur svenskar de senaste åren upplever klart lägre risk kring att deras kreditkort kan bli 

stulet på internet. Den uppfattade risken för en ekonomisk förlust (Derbaix, 1983; Horton, 1976; 

Sweney et al., 1999) verkar således inte vara ett alltför betydande orosmoment inom total 

uppfattad risk. 
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5.2 Risk med produktprestanda 
Ingen av frågorna tillhörande risk med produktprestanda förkastades i faktoranalysen vilket tyder 

på att samtliga frågor förklaras av den bakomliggande faktorn, därigenom stärktes validiteten för 

riskfaktorn. Cronbach’s Alpha uppmättes till .805 vilket betyder att frågorna korrelerar med 

varandra och ger en stark reliabilitet. Risk med produktprestanda är den riskfaktor som 

genomgående uppmätte högst riskuppfattning för samtliga kategorier som vi undersökte. Det 

fanns även statistisk signifikans mellan de köpgrupper som vi jämförde inom samtliga kategorier. 

Att risk med produktprestanda har högst riskuppfattning tyder på att det är den riskfaktor som 

konsumenterna lägger störst vikt vid när de handlar över internet från utlandet. Förklaringen till 

detta må vara att konsumenten uppfattar att produkten inte kommer motsvara de uppsatta 

förväntningar som den föreställt sig när produkten väl levereras (Bruner, Hensel & James, 2005; 

Cases, 2002; Tan, 1999). 

 

Att svenska studenter som köper ofta känner en lägre uppfattad risk än de som köper sällan är ett 

relativt rimligt resultat då de som köper ofta har mer erfarenhet av e-handel (Kim et al., 2009). 

Genom en större erfarenhet av e-handel är de mer vana att använda de olika funktioner och 

virtuella simuleringar som finns tillgängliga på webbaffären för att evaluera och undersöka 

produkten de har i åtanke att köpa (Benbasat & Jiang, 2005; Forsythe et al., 2006; Li, Daugherty 

& Biocca, 2002; Peck & Childers, 2003). En person som har köpt mycket tidigare har antagligen 

lättare för att översätta de visuella och funktionella intryck den får av produkten via exempelvis 

3D-grafik, till hur den verkliga produkten kommer att fungera och se ut när den har levererats (Li, 

Daugherty & Biocca, 2002; Park et al., 2005). Detta gör att personer som handlar ofta inte 

känner lika stor osäkerhet om hur produkten kommer att fungera och därav motsvara de 

förväntningar som de har på produkten (Bruner, Hensel & James, 2005; Cases, 2002; Tan, 1999).  

 

Konsumenter som köpt billigare produkter uppfattar en högre risk än de som handlat dyrare 

produkter kan uppfattas som något förvånande då någon som köper en dyrare produkt bör ha mer 

att “förlora” om produkten inte motsvarar dess förväntningar. Dock så hör detta mer ihop med 

den finansiella risken av köpet. Risken kring produktprestandan kan resoneras kring andra typer 

av aspekter. Dels kan konsumenter som köpt dyrare varor vara mer insatta i köpet och tidigare 

sökt information genom virtuell produktupplevelse för att reducera risken med produktprestanda 
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(Yu, Lee & Damhorst, 2012). En annan aspekt kan vara att vissa märken inom en produktklass är 

sammankopplade med en förlust av produktprestanda vilket leder till att konsumenten uppfattar 

en högre risk (Horton, 1976). Enligt resultaten tyder detta på att billigare produkter och märken 

är associerat med en lägre produktprestanda och högre risk. Genom nämnda aspekter kan 

konsumenter som köpt dyrare varor säkerställa på ett bättre sätt än konsumenter som köpt 

billigare varor att deras produkt kommer att motsvara dess förväntningar.  

 

Kvinnor och män har en stor skillnad i riskuppfattning vad gäller risk med produktprestanda där 

män har en lägre riskuppfattning än kvinnor. Detta bör vara en följd av att kvinnor och män 

köper olika typer av produkter över internet som är olika svåra att evaluera genom virtuell 

produkterfarenhet (Forsythe & Kim, 2008). Då män har en lägre riskuppfattning tenderar de att 

köpa produkter som är lättare att evaluera genom virtuella simuleringar och har mycket 

beskrivande information om vilka funktioner de har samt hur de kommer att funktionera när de 

är i bruk. Detta skiljer sig från kvinnor som tenderar att köpa produkter vilka är svårare att 

evaluera. (Li, Daugherty & Biocca, 2002; Park et al., 2005) Därmed blir den uppfattade risken 

större hos kvinnor än hos män då de inte är lika säkra på att produkten kommer att motsvara 

deras förväntningar. 

 

5.3 Psykologisk- och Integritetsrisk 
Psykologisk- och integritetsrisk var den riskfaktor som uppmätte näst högst risk, efter risk med 

produktprestanda. En undersökningsfråga förkastades genom faktoranalysen, resulterande i ett 

konstrukt med väldigt stark reliabilitet genom Cronbach’s Alpha. Detta visar på att psykologis- 

och integritetsrisk kopplat till den relativt höga uppfattade risken är en viktig del av den totala 

uppfattade risken. Dock så var skillnaden mellan de olika grupperna relativt små, vilka varierade 

mellan 2% till 3% inom samtliga kategoriseringar. Dessa skillnader var inte heller statistiskt 

signifikanta, vilket skulle kunna tyda på att denna riskfaktor inte har några tydliga fluktuationer 

inom de grupper som den här studien tillämpat. Detta går inte i linje med viss tidigare forskning 

(Fernandez & Miyazaki, 2001), som påstår att mer erfarenhet bidrar till förändring inom denna 

riskfaktor. Att skillnaderna var insignifikanta mellan köpfrekvensgrupperna kan kopplas till 

erfarenhet, och indikerar på att riskfaktorn inte förändras markant beroende på erfarenhetsgrad. 

Däremot kan detta tillsammans med den relativt höga uppfattade risken för riskfaktorn kopplas 
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till att denna riskfaktor upplevs som hög hos både de som besitter erfarenhet och de som saknar 

detta (Rohm & Milne, 1998).  

 

Tidigare studier (Benassi, 1999; Jacobs, 1997; Maignan & Lukas, 1997) argumenterar även för 

att denna riskfaktor är en betydande sådan för internetanvändare då de är oroade över att deras 

integritet kan kränkas via detta medium. Detta argument stöds av den här studien, då denna 

riskfaktor var den näst högst uppmätta riskfaktorn med en riskuppfattning på över 44%, vilket 

tydligt överstiger både finansiell risk och bekvämlighetsrisk. Detta kan ge indikationer på att 

studiens resultat går i linje med tidigare forskning (Hoffman et al., 1999; Jacobs, 1997) vilka 

föreslår att denna riskfaktor är ett betydande hinder på internet.  

 

5.4 Bekvämlighetsrisk 
Inom bekvämlighetsrisk förkastades två frågor för att stärka validiteten av riskfaktorn och 

säkerställa att frågorna förklaras av den bakomliggande faktorn. En stark reliabilitet uppmättes 

om .747 genom Cronbach’s Alpha, vilket tyder på att de ej förkastade frågorna korrelerar med 

varandra. Bekvämlighetsrisk har generellt sätt en relativ låg riskuppfattning jämfört med de 

andra riskfaktorerna. Denna trend är genomgående inom alla kategorier och det finns ingen stark 

skillnad mellan de specifika köpgrupperna. Detta är något som tydligt visar sig i signifikansnivån 

där ingen specifik köpgrupp är statistiskt signifikant från en annan. I enlighet med vårt resultat 

uppfattas inte tid och bekvämlighet som en av de större riskerna inom e-handel från utlandet. 

 

Det gick inte att se någon statistisk signifikans mellan de som har hög och låg köpfrekvens. Detta 

tyder på att det inte finns någon skillnad i riskuppfattning mellan de som köper ofta och sällan i 

förhållande till bekvämlighetsrisk. Att det inte finns någon skillnad i bekvämlighetsrisk mellan 

erfarna och mindre erfarna e-handlare tyder på att mindre erfarna e-handlare inte upplever några 

större svårigheter än mer erfarna e-handlare med att navigera på webbaffären eller lägga 

beställningar (Jiang, Yang & Jun, 2012). Även utnyttjande av kundrecensioner upplevs vara till 

samma hjälp för både erfarna och mindre erfarna e-handlare. Utnyttjandet av kundrecensioner är 

en del i varför den uppfattade bekvämlighetsrisken uppmätte en låg riskfaktor jämfört med de 

andra riskfaktorerna då kundrecensioner effektivt minskar konsumenters tid och ansträngning för 

att bedöma en produkt. (Jiang, Yang & Jun, 2012) 
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Även samma resultat gäller för skillnad mellan dyra och billiga köp där det inte gick att påvisa 

någon skillnad i riskuppfattning mellan de två köpgrupperna. Oavsett om konsumenten köpt en 

dyr eller billig vara har den samma hjälp av kundrecensioner för att minska riskuppfattningen. 

De upplever inte heller någon skillnad i risk kopplat till hur komplicerat det är att lägga en order 

eller fullfölja en betalning på webbaffären. (Jiang, Yang & Jun, 2012) Tillika män och kvinnor 

upplevde en låg riskuppfattning inom bekvämlighetsrisk och det fanns ingen statistisk 

signifikans i riskuppfattning mellan de två grupperna. 
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6. Slutsats 
Efter analys av data vi samlat in går det klart och tydligt att se att svenska studenter uppfattar risk 

med e-handel från utlandet olika mycket inom olika riskfaktorer. Den riskfaktor som svenska 

studenter uppfattade som högst var risk med produktprestanda vilket indikerar att svenska 

studenter trots utvecklade virtuella simuleringar fortfarande uppfattar det som svårt att bedöma 

om produkten kommer att motsvara deras förväntningar (Bruner, Hensel & James, 2005; 

Forsythe & Kim, 2008). Risk med produktprestanda distanserar sig även markant från de andra 

riskfaktorerna då den har en betydligt högre riskfaktor än de andra tre. Finansiell risk upplevdes 

som den lägst uppfattade risken vilket tyder på att svenska studenter inte uppfattar en hög risk 

med att få deras kreditkort stulna eller uppleva en ekonomisk förlust (Derbaix, 1983; Fernandez 

& Miyazaki, 2002; Horton, 1976; Sweney et al., 1999). Därav har finansiell risk generellt sätt en 

liten inverkan på den totala riskuppfattningen vid e-handel utomlands. Psykologisk- och 

integritetsrisk uppfattades som näst högst hos svenska studenter vilket visar att de upplever en 

relativt hög risk för att få deras integritet kränkt när de e-handlar från utlandet (Benassi, 1999; 

Jacobs, 1997; Maignan & Lukas, 1997). Detta är något som ytterligare bevisar att denna 

riskfaktor är en av de stora anledningarna till att konsumenter känner en oro över att e-handla 

(Hoffman et al., 1999; Jacobs, 1997). Bekvämlighetsrisk uppfattades som en relativt låg 

riskfaktor vid e-handel från utlandet där svenska studenter inte ansåg betalningssvårigheter eller 

svårigheter med att navigera på webbaffären som en stor risk (Jiang, Yang & Jun, 2012). 

 

Skillnader inom köpgrupperna hittades mestadels inom risk med produktprestanda, där 

köpgrupperna är signifikant skilda inom varje kategori. Svenska studenter som handlar ofta har 

en lägre uppfattad risk med produktprestanda än de som köper sällan. Likaså upplever de som 

köper dyrare produkter samt män en lägre risk med produktprestanda. Inom finansiell risk kan en 

tydlig skillnad urskiljas mellan respondenter som köpt dyra och billiga varor, där de som köpt 

billigare varor uppfattar en högre risk. Inga skillnader kan identifieras och stödjas statistiskt 

mellan de olika köpgrupperna inom varken psykologisk- och integritetsrisk eller 

bekvämlighetsrisk, vilket indikerar att det inte finns några tydliga skillnader i riskuppfattning 

mellan dessa grupper. Från de skillnader som är statistiskt signifikanta (huvudsakligen inom risk 

med produktprestanda) kan det sammanfattningsvis urskiljas att de enskilda grupper som 
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uppfattar högst risk är; de som handlar sällan, kvinnor, och avslutningsvis de som tidigare köpt 

billigare produkter, vilket även hittas inom finansiell risk. 

 

Uppsatsen har utefter syftet utrönat hur svenska studenter uppfattar risk vid e-handel från 

utlandet, där de fyra riskfaktorerna uppfattas i olika grad med risk kring produktprestanda som 

högst uppmätta riskfaktor. Vidare har uppsatsen fastslagit att riskuppfattningen kopplat till 

köpgrupperna inom de olika riskfaktorerna skiljer sig tydligast för just risk med 

produktprestanda, dock mestadels utan signifikanta resultat inom de andra riskfaktorerna. 

 

6.1 Diskussion och implikationer för vidare forskning 
Risk med produktprestanda gav som sagt högst utslag inom risk vid e-handel från utlandet. Man 

kan dock argumentera för att denna risk, av de riskfaktorer som undersökts i denna studie, är den 

riskfaktor som minst påverkas av aspekten att studien undersöker risk kopplat till utlandshandel. 

Om vi ser till de andra riskfaktorerna kan man tänka sig att finansiell risk kan kopplas relativt 

starkt till uppfattningen kring hur säkert ett visst land generellt är kring betalning eller att inte 

blir lurad. Bekvämlighetsrisk kan troligtvis påverkas av uppfattningen kring språkbarriär och 

kvalitet på internetuppkoppling (snabbhet etc.) vilket även detta kan kopplas starkt till 

utrikeshandel. Psykologisk- och integritetsrisk kan kopplas till kulturskillnader och 

säkerhetsaspekter kopplat till val av land att handla från. Risk med produktprestanda kan dock 

tänkas vara mer beroende på individuella säljarens presentation av produkten och inte vilket land 

produkten kommer från, speciellt eftersom de flesta produkter nuförtiden tillverkas relativt 

globalt. Det som sagts kan implicera att risk med produktprestanda inte är den bästa indikatorn 

på hur risk skiljer sig vid just utlandshandel. Dock verkar de andra riskfaktorerna vara bra 

indikatorer på detta, och att de andra riskfaktorerna inte framkallar lika hög uppfattad risk beror 

mer på att olika aspekter av uppfattad risk självförklarligt borde uppfattas olika starkt. 

 

De köpgrupper som studien brukat gav intressanta insikter om hur riskuppfattningen kan skilja 

sig vid olika uppdelningar, dock kan det vara intressant att utveckla detta vidare, med fler 

kategoriseringar. Exempelvis kan dessa köpgrupper relaterat till riskuppfattning vara av intresse 

att undersöka; inkomst, ålder och datorvana då dessa kan ge fler utslag som är statistiskt 

signifikanta. Att koppla framtida studier till ett bredare koncept kring tidigare erfarenhet med e-
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handel än vad som brukats i denna studie skulle även ha möjligheten att generera intressanta 

resultat. Inom de konstrukt som användes i studien förkastades en del frågor, då de inte 

korrelerade tillräckligt starkt med faktorn. Detta antyder på att konstrukten kan kompletteras med 

ytterligare frågor i kommande studier, framförallt inom bekvämlighetsrisk där två av fem frågor 

förkastades. Det kan även vara av intresse att undersöka andra demografier, för att konstruera en 

bredare empirisk bas inom detta ämne. Vidare vore det av intresse att undersöka andra teoretiska 

begrepp som behandlar risk vid e-handel från utlandet. För att bredda det teoretiska ramverket 

kring uppfattad risk kan exempelvis konceptet riskaversion vara intressant att undersöka, vilket 

behandlar hur olika personer skiljer i “riskaptit”. Avslutningsvis kan vidare forskning även 

inkludera teoretiska koncept kring vad som skiljer inhemsk handel med handel från utlandet, 

vilket kan kopplas till exempelvis “psychic distance”, vilket behandlar landsbaserade diversiteter 

och skillnader. 
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8. Bilagor  

8.1 Enkät 
Hej! 

Denna enkät behandlar uppfattad risk vid handel över internet från utlandet. 

Enkäten tar cirka 5 minuter att fylla i och den är helt anonym. 

Enkäten ämnar att undersöka svenska studenter på högskola/universitet som tidigare har handlat 

över internet. 

 

Var vänlig läs instruktionerna noga innan du börjar! 

 

Antag att du befinner dig i en hypotetisk köpsituation där du som konsument tänker handla en 

vara som har betydelse för dig samt innebär en risk för dig. Köpet sker från en webbaffär 

lokaliserad i USA. Hur uppfattar du risken i en sådan köpsituation? 

 

 

Tack på förhand och Lycka Till! 

/Gustav Norberg och Christopher Hjelm 

 

Bakgrund 

 

Kön - Man/Kvinna 

Student på svensk högskola/universitet - Ja/Nej 

Har du någon gång tidigare handlat över internet? - Ja/Nej 

 

Tidigare köpvana 

Hur ofta handlar du över internet? 

● En gång per vecka 

● En gång per månad 

● En gång per halvåret 

● En gång per år 

● Mindre än en gång per år 
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Hur mycket kostade ditt dyraste köp online? 

● Under 500 

● 500-1000 

● 1000-5000 

● Över 5000 

 

Finansiell risk 

Jag uppfattar risk med att… 

 

-Jag kan bli överdebiterad         (Keating et al, 2009)  

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 

-Mitt kreditkortsnummer inte är säker              (Forsythe & Shi, 2003) 

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 

Jag köper från blufföretag                    (Keating et al, 2009) 

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 

Jag kan råka köpa en vara av misstag                (Forsythe et al., 2006) 

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 

 

Min integritet 

Jag uppfattar risk med att… 

 

-Företaget missbrukar min personliga information                         (Featherman & Pavlou, 2003) 

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 

-Min personliga information inte hålls säker av företaget  (Featherman & Pavlou, 2003) 

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 

-Det finns inte någon kvalitetsmärkning på hemsidan   (Miyazaki & Krishnamurthy, 2002) 

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 

-Jag känner obehag inför att ge ut min personliga information (Featherman & Pavlou, 2003) 

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 
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Risk med produktprestanda 

Jag uppfattar risk med att… 

 

-Jag kan inte ta på produkten fysiskt      (Forsythe et al., 2006) 

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 

-Jag kan inte undersöka produktens funktioner online   (Forsythe et al., 2006) 

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 

-Det inte finns tillräcklig beskrivande information om produktens kvalité  (Forsythe & Shi, 2003) 

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 

-Produkten inte motsvarar mina förväntningar      (Martin & Camarero, 2009) 

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 

 

Tid och Bekvämlighet 

Jag uppfattar risk med att… 

 

-Det är tidskrävande att hitta rätt webbaffär                (Forsythe et al., 2006) 

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 

-Webbaffären är långsam och svår att navigera        (Jiang, Yang & Jun, 2012) 

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 

-Det saknas funktioner för att effektivt evaluera webbaffären      (Jiang, Yang & Jun, 2012) 

(Som exempelvis kundrecensioner) 

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 

-Det är för komplicerat att lägga en beställning               (Forsythe et al., 2006) 

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 

-Produkten levereras för sent eller inte alls           (Jiang, Yang   Jun, 2012) 

Instämmer inte alls 1 - 5 Instämmer helt 

 


