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Sammanfattning  
 

E-handeln i Sverige tog stora kliv framåt för några år sedan och har sedan dess legat på en 

hög och jämn nivå. Det finns ett stort antal olika e-handlare som alla försöker locka till sig 

kunder på ett eller annat sätt. Vad är det då som fångar konsumenterna bäst och vad gör att de 

litar på vissa e-handlare men inte på andra. Räcker det med att bara ha ett lågt pris eller är det 

bättre att visa att hemsidan är säker. Syftet med uppsatsen är helt enkelt att ta reda på vad 

konsumenter värderar högst när det gäller att välja e-handlare att köpa ifrån. Även att 

undersöka hur stor del en certifiering, och i detta fall certifieringen Trygg e-handel, spelar för 

roll i detta fall. 

 

Det visade sig att en certifiering inte är så effektivt och välanvänd som de vill trots att den är 

väl genomarbetad. Däremot är det tydligt att certifieringen ändå påverkar konsumenternas 

förtroende mot e-handlare. En hel del av osäkerheten verkar bero på att konsumenter inte 

känner till certifieringen eller orkar sätta sig in i vad det verkligen är. Konsumenter som 

handlar oftare hade nämligen större koll på certifieringen och kände sig även tryggare än 

andra som handlar mer sällan. Det som får en konsument att känna sig mest trygg är 

omdömen från andra kunder eller från vänner och familj. En annan viktig aspekt för 

konsumenterna var att det ska finnas flera och säkra betallösningar. Det framkom även att 

många mest fokuserade på priset när de valde e-handlare. 
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Abstract  

 
E-commerce in Sweden took big steps a few years ago and has since remained at a high and 

consistent level. There are many different e-retailers all trying to attract customers in one way 

or another. What is it then that catches the consumers interest the best and what makes them 

trust some e-retailers but not others. Is it enough to just have a low price or is it better to show 

that the page is secure. The purpose of this paper is simply to find out what consumers value 

most when it comes to selecting merchants to buy from. Also investigating how big of a part a 

certification and in this case "Trygg e-handel" plays in this case. 

 

It turned out that a certification is not as effective and well used as they want even though it is 

well designed. On the other hand it is quite clear that a certification affects comsumers trust 

towards e-retailers. A lot of the uncertainty seems to be because consumers do not know 

about certification or bothered to put themselves into what it really is. Costumer shopping 

more often had better track of the certification and also felt even more secure than other 

costumers. Most important for a customer proved to be reviews from other customers or from 

friends and family. Another important aspect for a consumer was the availability of multiple 

and secure payment solutions. It also emerged that many mostly focused on the price when 

they chose e-retailers 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Den här uppsatsen behandlar e-handel i Sverige med inriktning på målgruppen studenter. Den 

fokuserar på viktiga faktorer för konsumenter när de ska handla över internet och vad som 

påverkar vid e-handeln. Vilken roll certifieringen Trygg e-handel har inom e-handel granskas 

också.  

 

 År 2007 lanserade Svensk Distanshandel sin certifiering Trygg e-handel med syfte att skapa 

bättre och tryggare e-handel för både konsumenter och e-handlare (tryggehandel.se, 2013). 

För att kunna ansluta sig till och bli certifierad av Trygg e-handel som e-butik måste man 

uppfylla vissa krav som tagits fram av Svensk Distanshandel i samarbete med andra 

organisationer och myndigheter såsom Konsumentverket, Svensk Handel med flera 

(tryggehandel.se, 2013).  

 

Det finns tolv punkter som en e-handlare måste följa för att för att få bära symbolen. Det här 

är de 12 punkterna som utgör grundkravet för att bli godkänd som en Trygg e-handelsbutik 

(tryggehandel.se) 

 

1. Företagsuppgifter 

2. Företagets support och tillgänglighet 

3. Konsumentens rätt till hjälp 

4. Produkten och totalkostnader 

5. Leveranstider 

6. Återbetalning 

7. Ångerrätt 

8. Reklamation och säljarens garanti 

9. Manualer 

10. Försäljning till minderåriga 

11. Finansiell säkerhet 

12. Säkra betallösningar 
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 Några exempel är att företagsuppgifter tydligt ska framgå på hemsidan, företaget ska finnas 

tillgängligt för support, maximal tid för leverans ska uppges, konsumenten ska ha rätt till 

återbetalning, ångerrätt, inte få ingå avtal med minderåriga (personer under 18), och ha säkra 

betalningslösningar. Genom att studera tidigare uppsatser väcktes ett intresse för vad det 

innebär för främst konsumenterna, men även för e-butiker, att en e-butik är certifierad med 

märkningen Trygg e-handel. I en undersökning genomförd hösten 2012, beställd av Svensk 

Distanshandel, uppgav drygt fyra av tio konsumenter att de känner igen symbolen för Trygg 

e-handel (tryggehandel.se, 2013). Det antyder att märkningen är något som konsumenter 

registrerar men det är oklart om de vet vad symbolen står för och vilken roll den spelar 

jämfört med andra faktorer när man handlar online. Vad konsumenter värderar högst när de 

ska handla online är inte heller det uppenbart.Vad konsumenterna lägger störst vikt vid och 

hur de påverkas vid beslutsprocessen till ett köp och val av e-handlare uppstod som en 

intressant fundering att undersöka närmare.  

 

1.2 Problembeskrivning/Område 

E-handeln idag utbredd i Sverige där 85 % av alla internetanvändare någon gång handlat från 

en e-butik. Enligt e-barometerns tredje kvartalsrapport för 2013 är prognosen för e-handelns 

omsättning 37,3 miljarder kronor. Omsättningen 2012 var 31,6 miljarder kronor (dhandel.se, 

2013). Det är numera alltså en betydande marknad och en stor del av Sveriges befolkning 

använder e-handel i sin vardag och det fortsätter att växa.  

 

Vad är det då som gör att konsumenterna faktiskt litar på dessa aktörer, vilka faktorer spelar 

in? En certifiering utvecklad av Svensk distanshandel i samarbete med aktörer som 

Konsumentverket, Svensk handel, Handelns utredningsinstitut och Konsument Europa med 

flera torde vara en viktig del när konsumenter väljer varifrån de handlar. 2012 angav dock 

endast drygt 40% av de tillfrågade i en undersökning att de kände igen symbolen. I samma 

undersökning uppgav 25% av de tillfrågade att det var en av de viktigaste komponenterna för 

att känna sig trygga med att handla från en sajt (tryggehandel.se, 2013).  

 

Vad är det mer som kan påverka konsumenterna och hur viktiga är dessa i jämförelse med 

certifieringen. Nästan alla butiker på nätet har fått bedömning från antingen experter eller från 

andra konsumenter men inte heller det kan anses helt säkert då vem som helst kan ha skrivit 

dessa av olika skäl. Det finns ett flertal potentiella anledningar som konsumenter kan använda 
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sig av i köpprocessen, alla med för och nackdelar. 

 

Det visar på att av de som faktiskt känner igen symbolen är det en stor del som lägger vikt vid 

den och att den är ett av argumenten för att känna sig trygg i samband med köpet. Trots detta 

är det ändå 60% av konsumenterna som inte ens känner igen symbolen men ändå handlar. 

Vad är det som dessa konsumenter lägger vikt vid eller känner de sig otrygga men handlar i 

alla fall? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad konsumenter värderar högst när det gäller e-handel 

och vilka aspekter som får dem att känna sig trygga och att söka förstå hur tankeprocessen går 

till för konsumenter. En viktig del i uppsatsen är att undersöka vilken roll certifieringen Trygg 

e-handel har i sammanhanget. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Syftet leder fram till två stycken frågeställningar vilket är följande.  

Vilka aspekter får en konsument att känna sig trygg när det gäller e-handel? 

Hur mycket påverkar en branschorganisations certifiering konsumenter kontra andra typer av 

uppgifter så som kundomdömen, pris med mera? 

 

1.5 Kunskapsbidrag/Målet 

Det övergripande målet är få förståelse för hur konsumenter tänker och varför de känner sig 

trygga när de handlar online. Flertalet undersökningar, som bland annat svenskhandel, 

kommer fram till att de flesta känner sig trygga när de handlar online. Detta trots att Svensk 

distanshandel visar relativt låga siffror för hur hög kännedomen är om märkningen. Om det 

inte är viktigt så kan uppsatsen ge kunskap om vad som faktiskt är viktigt och vad företagen 

ska trycka på och visa upp för att få konsumenterna att känna sig trygga. 

 

Resultatet kan komma att bli intressant för organisationen bakom certifieringen Trygg e-

handel om det visar sig att konsumenterna anser att det är en viktig del av köpbeslutet. Det 

kan även komma att bli intressant, och även vägledande i någon mening, för företag som ännu 

inte anslutit sig till Trygg e-handel. Resultaten skulle kunna ses som en form av beslutsstöd 

för både företag och Svensk distanshandel. Även konsumenter skulle kunna få större 
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förståelse för vad en sådan certifiering innebär och på så vis kunna utnyttja den i större grad 

för att öka tryggheten. Om certifieringen inte anses viktig så kan det istället visa e-handlare 

vad konsumenter faktiskt tycker är viktigast och vad de faktiskt borde satsa på för att locka 

fler konsumenter. 

1.6 Kunskapskaraktärisering 
Främst kommer undersökningen resultera i beskrivande kunskap där uppsatsen försöker visa 

vilka faktorer som spelar in mest när konsumenter handlar från e-butiker. Undersökningen 

kommer alltså inte utgå utifrån någon hypotes som sedan försöker bevisas eller sägas emot 

utan det genomförs en studie som undersöker vilka faktorer som påverkar mest och vad Trygg 

e-handel certifieringen har för roll i dagsläget.  

 

1.7 Avgränsningar 

Att handla i en fysisk butik skulle kunna ändra principerna jämfört med att handla online. Det 

kommer däremot inte i huvudsak tas upp i denna uppsats på grund av att det inte anses 

tillräckligt relevant och nödvändigt att lägga tid på då uppsatsen fokuserar på handeln över 

internet. Ytterligare en avgränsning i uppsatsen är att köp av tjänster online inte tas upp då 

Trygg e-handels certifiering endast behandlar köp av varor med en bakomliggande B2C-

relation. Bland annat Parment undersöker också om Hög- och lågengagemangsköp där varans 

beskaffenhet är det som avgör nivån av engagemang för själva köpet. Hur viktig varan är för 

konsumenten samt vilka egenskaper den har så som pris, märke och hur länge den ska 

användas av köparen (Parment, 2010). Även här blir det en avgränsning och en annan del som 

undersökningen inte heller tar hänsyn till är produktens beskaffenhet utan det utgår endast 

ifrån vad konsumenterna tar i beaktning vid e-handel, B2C, som företeelse.  
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2. Forskningsmetod och forskningsansats 

 

2.1 Forksningsansats 

Forskningsansatsen i uppsatsen är positivistisk vilket en kvantitativ undersökning för det 

mesta är. Det finns flera tecken på att den är positivistisk som till exempel att statistiska 

analyser och modeller framkommer i uppsatsen. Forskaren för uppsatsen är också objektiv, 

alltså helt neutral. Fakta om världen kan upptäckas oberoende på forskarens personliga värden 

och övertygelser. Den här uppsatsen söker efter generaliseringar, mönster och fakta som kan 

anses sanna oberoende på vilken forskare och i vilket sammanhang det utförs. Det är punkter 

som Oates (2006) tar upp som tecken på att en uppsats eller undersökning är positivistisk. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

För att finna den mest lämpliga forskningsstrategin har samtliga strategier som finns med i 

Oates (2006) publikation undersökts och studerats för att komma fram till vilken som passar 

bäst för vad just den här undesökningen går ut på. Forskningsstrategin som har valts till 

uppsatsen är en survey eftersom det bäst stämde in på vad uppsatsen vill få ut. Nämligen att få 

svar från en större grupp människor på ett systematiskt sätt för att sedan hitta mönster som 

kan generaliseras på en bredare grupp än den utvalda. Det är även så en survey beskrivs av 

Oates (2006). 

 

Det finns sex stycken aktiviteter som sker under planeringen och utförandet av en survey och 

dessa är, data requirements (informationskrav), datagenereringsmetod, urvalsram, 

urvalsteknik, svarsfrekvens och icke-svar och urvalsstorlek. (Oates, 2006).  

 

En urvalsram är en samling av hela populationen som som kan inkluderas i surveyn. Ur den 

urvalsramen väljs sedan gruppen som undersökningen ska utföras på. (Oates, 2006) Den 

urvalsram den här undersökningen har begränsats till är studenter. Urvalstekniken som valdes 

kan ses som en blandning av purposive och convenience sampling, vilket översatt blir 

ändamålsenlig och bekvämlighetsurval. Ändamålsenligt urval karakteriseras av att forskaren 

medvetet väljer en grupp som kan tänkas ge värdefull data. Forskaren kan då välja grupper 

med stor variation. Bekvämlighetsval är när forskaren väljer respondenter där det är troligt att 

det inkommer svar eller som finns lättillgängligt. (Oates, 2006) I den här uppsatsen stämmer 

dessa två in då den första gruppen, den största, riktar sig mot systemvetare som rimligtvis har 
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större kunskap om datorer, säkerhet vid onlinetransaktioner med mera. Där är dessutom 

majoriteten män vilket kan påverka. Den andra gruppen är främst dietister eller nutritioinister 

och den gruppen har inte samma datorvana inom sitt ämne vilket kan påverka, det är 

dessutom en större andel kvinnor i den gruppen. Det kan föreligga intressanta skillnader 

mellan de två utvalda grupperna. För uppsatsen ger det en intressant vinkel att kunna jämföra 

två grupper som skiljer sig på flertalet olika sätt. Dels att det är fler män i ena gruppen och 

fler kvinnor i den andra och dels att den ena gruppen har mer dator/säkerhetsvana från 

studierna än den andra som inte har något liknande i sitt program. Respondenter från båda 

grupper kan självklart ha bra dator och säkerhetsvana genom förslagsvis ett eget intresse inom 

ämnet men i grupp ett är det mer ett krav för programmet de läser. Det blir mindre ensidigt att 

ha två grupper att jämföra och studera resultaten från än om det enbart hade varit en. 

 

Bekvämlighetsval är det för att det till uppsatsen utvalts studenter som fanns tillgängliga över 

Facebook-grupper där enkäten kunde skickas ut. Ett större urval hade naturligtvis varit att 

föredra men dessvärre blev det inte så.  

 

Enligt Oates är en response-rate, alltså svarsfrekvens på 10% normalt vilket kräver en strategi 

för att få in fler svar. Det kan även vara av nytta att ta reda på varför en viss grupp inte svarar 

och vad det är för sorts grupp. (Oates, 2006)  

 

Urvalsstorleken är som tidigare påpekat inte lika omfattande som önskat men av det svar som 

inkommit så kan det vara tillräckligt för att se mönster och ha möjligheten att jämföra med 

tidigare studier. Det kan givetvis inte utgöra någon generalisering på hela Sveriges befolkning 

men som sagt riktar sig den här studien in på studenter. Det går inte heller att generalisera den 

på Sveriges studenter men av de resultat som inkommit går det ändå att se tendenser och det 

ger möjligheten att jämföra med tidigare studier. 

 

Att genomföra en survey över internet har sina för och nackdelar. Tydligaste fördelen är att 

det är enkelt och billigt att ge ut till många och den tydligase nackdelen att människor lätt kan 

skjuta det åt sidan eller se den som skräpmail. (Oates, 2006) 

 

2.3 Datainsamlingsmetodik 

Den datainsamlingsmetodik som kommer ha störst del i arbetet är en enkätundersökning och 

det för att undersökningen kräver ett större antal svar för att ge intressant och givande resultat. 
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Det krävs svar från en större mängd människor för att få ett trovärdigt resultat vilket en 

enkätundersökning också ger så därför anses detta val av datainsamlingsmetodik som den 

mest lämpliga. (Oates, 2006) 

 

Ett led i att få fram en välutformad enkät var den pilotstudie som genomfördes efter den första 

versionen av enkäten blev klar. Ett fåtal respondenter blev utvalda att svara på enkäten för att 

sedan ge förslag på förbättringar, om det var frågor som var oklara eller luddiga eller om den  

var för lång. En för lång enkät kan leda till tappad koncentration med mera. En 

enkätundersökning kommer kunna ge svar från en stor grupp människor vilket är något som 

behövs för att få ett pålitligt resultat. (Oates, 2006) 

 

Enkäten innehåller mestadels slutna frågor, alltså frågor som ger ett antal svarsalternativ att 

välja på. Det finns även en öppen fråga där respondenten har mer frihet i sitt svar för att få 

med synpunkter som annars kan förbises i de stängda frågorna. Antalet öppna frågor är 

däremot begränsat både för att det är mer problematiskt att analysera men framförallt för att 

respondenterna kan tröttna och känna att det inte är värt att lägga sin tid på, vilket kan leda till 

blanka eller oseriösa svar. 

 

Vad gäller informationskrav så har det till uppsatsen utvalts en delad variant. Det finns 

nämligen frågor som direkt har att göra med ämnet, nämligen e-handel, trygghet, certifiering 

med mera. Sedan finns det frågor som inte är direkt kopplade till ämnet, som till exempel 

ålder och kön för att få möjligheten att ta reda på om det finns olikheter mellan könen eller 

skillnaden på ålder. Det finns dessutom ett antal frågor som inte har med säkerhet, trygghet 

eller liknande att göra men däremot e-handel, vilket är halvt relaterat till vad allt egentligen 

går ut på. Datagenereringsmetoden som används är en enkätundersökning, vilket är vanligt 

när det kommer till surveys. (Oates, 2006) 

 

2.4 Dataanalys 

En kvantitativ analys av vår data kommer ligga som grund för det resultat och de slutsatser 

som framkommer i undersökningen. Det kommer främst vara ordinal data som tas fram för att 

på så vis få fram en representation av vad respondenterna lägger vikt vid. Respondenterna blir 

dock begränsade i att hålla med eller inte hålla med i olika grad om de påståenden som 

utformas i enkäten. Det kommer i huvudsak vara diskret data som framkommer som sedan 
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kan representera resultaten i tydliga diagram och förhållanden. Diskret data, data som ges i 

hela tal För att visa andelar av hur stor del som tycker på ett visst sätt. (Oates, 2006) 

 

2.5 Utförande 

I den här delen tas det, i korta drag, upp vad som faktiskt utförts när enkäten skickades ut och 

hur många svar som inkom och från vilka grupper det var. Det för att ge en liten överblick 

över hur det utfördes. 

 

Pilotstudie 

Efter den första versionen av enkäten blivit färdig så utgavs den till fem utvalda testpersoner. 

Dessa personer tillhörde inte någon speciell grupp utan det var fem personer som fanns 

tillgängliga och hade tid att svara och kommentera enkäten. När de svarat på frågorna fick de 

också skriva ner kommentarer och anmärkningar på saker som var bra eller dåliga med 

enkäten. Ett par frågor fick skrivas om eftersom det var otydligt skrivna då en eller flera av 

testrespondenterna inte förstod frågan. Efter all feedback inkommit så uppdaterades enkäten 

för att förbättra den i så hög grad som möjligt. En av dessa respondenter fick sedan granska 

enkäten återigen för att se om enkäten hade modifierats på tillräckligt tillfredsställande sätt för 

att gå vidare med den.  

 

Utskick av enkäten 

Här är en sammanfattning av antalet svar och hur många det var från varje grupp i både antal 

personer och procent. Vem som tillhör vilken grupp baserades på när enkäten skickades ut 

och när svaren inkom. Den skickades till systemvetarna först och svaren inkom de två första 

dagarna. Efter några dagar utan svar så skickades den till en dietistgrupp och ett par dagar 

senare till ytterligare en och svaren inkom även där samma dag, eller dagen efter den 

skickades ut. Ytterligare två dietister letades sedan upp mot slutet. Mycket tyder på att det inte 

var någon mer systemvetare som svarade efter det första utskicket då svaren slutade inkomma 

efter dag två och länken som skickades ut hade vid det laget redan upphört att synas på sidan. 

Det är däremot inte 100% säkert så av den anledningen ska jämförelserna mellan programmen 

inte tas som något exakt, utan med en viss reservation. 

 Studenter totalt Systemvetare Dietist/nutritionister 

Antal 63 45 18 

Procent 100% 71.5% 28.5% 
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Enkäten skickades till en Facebook-grupp på 602 personer inom systemvetenskap och där var 

svarsfrekvensen ca 13%. Till dietisterna var det två mindre grupper den skickades till på ca 

200 personer och svarsfrekvensen var även där ca 13%. Det är alltså något över vad Oates 

rekommenderar som minimum på båda två men det är ändå en tydlig skillnad på antalet 

personer jag fått från de olika områdena eftersom enkäten skickades till många fler inom 

systemvetenskap även om svarsfrekvensen var densamma. Från början skickades enkäten 

enbart ut till en av de två grupperna som tillhörde dietisterna och nutritionisterna men efter 

några dagar så söktes ytterligare en grupp fram för att få fler svar. 

 

När svaren sedan kom in så framkom det att en respondent enbart hade svarat på ett fåtal 

frågor vilket ledde till att den respondenten fick sina svar strukna. 
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3. Teori 

I det här kapitlet finns det teoretiska underlaget som börjar med text om handelsvanor och det 

konsumentskydd som finns tillgängligt enligt lag. Vidare diskuteras certifieringar, först med 

utgångspunkt från Svensk Distanshandels certifiering. Kapitlet redovisar också studier om 

fördelarna och påverkan som certifieringar har på konsumenter. Också andra aspekter 

diskuteras som gäller vad som påverkar konsumenter som handlar online. Fokus har också 

legat på att hitta bra och tillförlitliga källor. Certifieringsföretagens egna hemsidor kan 

givetvis vara lite partiska men även ge välbehövlig information. De akademiska artiklarna 

ligger den största tilliten till. 

 

3.1 Handelsvanor 

Enligt rapporten Svenskarna och internet 2013 kan man förvänta sig fortsatt ökning av e-

handel i Sverige. 85 % av de svenska internetanvändarna har någon gång köpt och betalat för 

varor eller tjänster via internet (Findahl, 2013 s.23) och det är rimligt att förmoda att både 

antalet som köper och frekvensen av köpande kommer att öka. 

  

I en undersökning från 2011 på en fråga hur ofta du handlar på internet så fanns det fyra 

alternativ. Varje vecka, Någon gång i månaden, någon gång i halvåret och någon gång om 

året eller mer sällan. År 2011 så svarade 6% att de handlar på nätet varje vecka. 44% gör det 

någon gång i månaden. 34% någon gång i halvåret och 17% någon gång om året eller mer 

sällan. Jämfört med 2008 så har andelen som handlar på nätet varje vecka ökat från 2 till 6% 

och någon gång från 35 till 44%. Däremot var skillnaden mindre mellan år 2009 och 2011. 

(svenskhandel.se, 2011) 

 

I samma undersökning tog de även reda på hur konsumenterna upplever det generellt att 

handla varor på internet. Endast 2% kände sig väldigt osäker och 5% ganska osäker. 3% 

svarade vet ej. 75% svarade att de känner sig ganska säkra, alltså en klar majoritet medan 

15% känner sig Helt säker. Den enda skillnaden som går att se mellan 2010 och 2011 är att 

några procent fler känner sig helt säkra istället för ganska säkra 2011, annars är det nästintill 

identiskt. (svenskhandel.se) 

 

Inom bland annat marknadsföring har man länge analyserat vad som leder till ett köp och 

vilka aspekter som konsumenter lägger vikt vid. Anders Parment presenterar en 
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grundläggande modell över en köpprocess, se figur 1.1, bestående av sex steg (Parment, 

2010). 

 

Figur 1 

I steg tre, information söks, alternativ inhämtas, skriver Parment att internet främst används 

som ett verktyg för att hitta information men att köpen oftast sker i fysiska butiker (Parment, 

2010). Detta bör ha ändrats i och med att e-handel blivit allt vanligare under de senaste åren. 

Under både steg tre och fyra i Parments modell över köpprocessen, kan det vara så att 

beteendet skiljer sig beroende på om konsumenten handlar i fysisk butik kontra e-butik.  

Enligt Anders Parment spelar flera faktorer in på köpbeteende hos konsumenter. Han nämner 

kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer som med sina egenskaper spelar in på 

hur konsumenten tänker när det handlar om köpbeteende (Parment, 2010). Dessa faktorer 

borde se annorlunda ut för konsumenter som hämtar informationen de behöver och genomför 

köp online i anonymitet hemma gentemot de som genomför köp i en fysisk butik 

 

3.2 Konsumentskydd 

I Sverige finns redan flera skydd för konsumenter vilket gör att de kan känna sig trygga med 

att handla i butik av en näringsidkare, så kallad business-to-consumer (B2C). 

Konsumentköplagen ger konsumenten vissa rättigheter när denne köper en vara av en 

näringsidkare (konsumentverket, 2013). Om en tvist ändå skulle uppstå kan konsumenter i 

Sverige vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som har i uppgift att pröva 

tvister på ett rättsäkert sätt utan att behöva gå till domstol samt informera konsumenter och 

näringsidkare om nämndens praxis (arn.se, 2013). Konsumentköplagen gäller alltså även vid 

köp via e-butiker och du som konsument kan ta ditt ärende till ARN även om du har 

genomfört köpet online. Dock kan det vara svårt att veta vem som står bakom en e-butik och 

hur seriös den är, om den följer konsumentköplagen eller om den lever upp till villkoren som 

e-butiken säger sig använda. 
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Vidare finns även Distans- och hemförsäljningslagen som är till för att skydda konsumenten 

på flertalet sätt. Där framkommer bland annat vad för information som näringsidkaren, alltså 

e-handlaren i det här fallet, måste ge. Till exempel namn och adress, leveranskostnader och 

vad som gäller om ångerrätt enligt lagen. Dessutom framkommer det vilken information som 

måste finnas tillgänglig efter ett avtal ingåtts, konsumentens ångerrätt, kreditavtal, fullgörelse 

med mera. (Distans- och hemförsäljningslag, 2005) Det är en lag i Sverige och därmed något 

alla måste följa men, som tidigare nämnt, är det problematiskt att veta hur väl varje enskild e-

handel sköter sig och om de följer lagarna. 13 Juni 2014 så kommer lagen ersättas av en ny 

vid namn, Lagen om affärsavtal och avtal utanför affärslokalen. Förändringen utförs med 

tanken att stärka konsumentskyddet vid avtal som konsumenten ingår på distans och utanför 

affärslokaler. (Sveriges riksdag, 2013)  

 

3.3 Tredje parts certifiering 

Trygg e-handel är en certifiering som e-handlare använder sig av för att bevisa att de är att lita 

på. En tolv punkter lång kravlista har utformats, vilken företagen måste följa för att få 

använda sig av Trygg e-handels logga på sin hemsida. Det genomförs med jämna mellanrum 

testköp för att ta reda på om företagen som använder deras logga faktiskt uppfyller kraven 

som är ställda. Om kraven inte följs så måste loggan tas bort omedelbart. På deras hemsida 

utges det först en varning att företaget inte längre lever upp till kraven och att loggan ska tas 

bort innan rättsliga åtgärder vidtas.(Tryggehandel.se) 

 

Trygg e-handel startades 2007 av Svensk distanshandel och har tillsammans med ett flertal 

samarbetspartner utvecklat den tolvpunktslista som e-handlaren måste följa. Några av dessa 

samarbetspartner är Konsumentverket, Handelns utredningsinstitut, UC affärs och 

kreditupplysning och pricerunner med flera. Det sker även löpande uppdateringar med dessa 

organisationer om listan. De starka namn som står bakom certifieringen och testköpen som 

sker ska garantera säkerheten och tryggheten konsumenterna känner när de handlar över 

internet.(Tryggehandel.se) 

 

En certifiering av en e-butik med Trygg e-handel skulle potentiellt kunna vara en av 

aspekterna konsumenterna väger tungt när man jämför olika handelsplatser med varandra. Det 

finns visserligen tveksamheter till hur ofta dessa uppföljningar och tester sker, då det inte står 

utskrivet någonstans. Deras test på hur många som känner till certifieringen finns det däremot 
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ingen anledning att betvivla då det överrensstämmer med andra siffror som tagits fram i 

tidigare undersökningar. 

 

VeriSign är ett amerikanskt företag som har hand om flera områden inom internetsäkerhet och 

däribland har de en certifieringssymbol som ska visa om en e-handelssida är säker, på samma 

sätt som Trygg e-handel. VeriSign ägs sedan 2010 av Symantec som främst erbjuder 

antivirusprogram. (VeriSign.com) Enligt en undersökning som VeriSign gjorde 2008 så 

känner folk stor oro över säkerheten när det gäller affärer över internet. En certifiering genom 

en tredje part kan däremot visa att det finns säkerhetsåtgärder på sidan vilket kan göra 

användarna mer villiga att känna tillit till sidan i fråga. (VeriSign, 2010) Då VeriSign själva 

står för en säkerhetsstämpel så finns risken att de överdriver eller trycker på vikten av 

certifieringar extra mycket. Att folk känner oro över säkerheten vid e-handel är däremot inget 

nytt för deras undersökning. 

 

I en studie utförd av Özpolat, Gao, Jank och Viswanathan (2013) undersökte de vilken 

inverkan en tredje parts sigill, certifiering, har på konsumenter och den främsta punkten var 

att ta reda på hur stor andel besök som resulterar i ett köp beroende på om det finns en 

certifiering på hemsidan eller inte. Den data som används i artikeln, innehåller 9098 besökare 

från en e-handlares hemsida under en femdagarsperiod. Testet utfördes genom att ca hälften 

av de 9098 besökarna hade en certifiering på sin sida och den andra hälften hade det inte. Det 

var inte en specifik grupp som fick certifieringen utan det var slumpmässigt utvalt. 

 

Ur det framkom det intressanta resultat. Av de 4507 som hade en certifiering på sin sida så 

var det 240 som tillslut ledde fram till ett färdigt köp, alltså 5.33%. 4591 besökare hade inte 

en certifiering på sin sida och av dem var det 133 som ledde fram till ett färdigt köp, vilket är 

2.90%. En jämförelse mellan dessa två visar att andelen färdiga köp ökar med 83.79% när det 

finns en certifiering. (Özpolat, Gao, Jank, Viswanathan, 2013) 

 

Ytterligare en aspekt som utvärderades var förväntade intäkter per besök och med en 

certifiering låg den på $5.66 (37.64 SEK, 2014-06-09). Utan en certifiering låg de förväntade 

intäkterna på $2.66 (17.69 SEK, 2014-06-09). Vilket är en ökning på 112.78%. (Özpolat, 

Gao, Jank, Viswanathan, 2013) De två ovanstående delarna har av forskarna visat sig vara 

statistiskt signifikanta genom att använda sig av Pearson’s chi-squared test, respektive ett T-

test. (Özpolat, Gao, Jank, Viswanathan, 2013) Det är två relatvivt klara resultat som visar på 
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att en ceritifiering har en påverkan när en konsument ska handla från deras sida. En större 

andel vågar köpa därifrån och i snitt för mer pengar än om det inte finns någon certifiering. 

 

I en artikel av K, Kim och J. Kim (2011) undersöker de om det går att använda en välkänd 

certifiering placerad på en ordersida på en okänd e-handlare som en reklamstrategi. Det har 

nämligen visat sig att antalet avhopp vid själva köpet inom e-handel ligger på 30% jämfört 

med 3% vid vanliga, fysiska butiker. Tanken är då att undersöka om det initiala förtroendet 

för hemsidan och intentionen att köpa kan öka om en certifiering placeras på ordersidan vilket 

skulle kunna lindra integritetsoron. (K, Kim, J, Kim, 2011)  

 

I studien visade resultaten att förtroendet för en välkänd certifiering överfördes till en okänd 

e-handlare vilket innebär att en certifierings närvaro höjer förtroendet för en okänd e-

handlare. Det visade sig också att certifieringen förmedlades av den förväntade egenmakten 

över integritet och det diskuterades vidare att e-handlare borde använda certifieringens 

influens på egenmakt för att bygga upp konsumenters initiella förtroende gentemot en okänd 

e-handlare. Med egenmakt menas att en individ ska känna att den har makt över sin egen 

situation, vilket i detta fall innebär att konsumenten känner att den har makt eller kontroll över 

sin egen integritet och att det kommer av certifieringen. Resultaten visade även att 

certifieringens effekter reglerades av nivån på köpbeslutet, benägenheten till tro och styrkan 

på ens egen förmåga. Konsumenter med låg involvering i köpbeslutet litar mer till yttre 

antydningar, som en certifiering, vid en första transaktion med okända e-handlare för att 

omedelbart lätta sin oro över integriteten. Vidare så ökar det initiella förtroendet för okända e-

handlare med en certifiering, för konsumenter som har en låg benägenhet att känna tilltro 

gentemot andra. (K, Kim, J, Kim, 2011) 

 

Sammanfattningsvis så ger den här studien bevis för att en certifiering har stor påverkan på 

förtroendet en konsument känner för ett okänt företag. Certifieringen får konsumenter att 

känna sig tryggare med e-handlaren och känna att de har större kontroll över integriteten och 

säkerheten för en e-handlare som tidigare var okänd för dem. 

 

Kerkhof och Noort (2010) undersökte effekterna en certifiering har på konsumenternas 

förtroende genom att gå igenom tidigare studier inom ämnet. De kommer fram till att flertalet 

studier pekar på att en certifiering ger en lägre uppfattad risk och ett större förtroende för e-

handlare. Konsumenterna får då en större känska av säkerhet i och med närvaron av en 
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certifiering. Däremot finns det även flera studier som visar att certifieringen inte har någon 

signifikant effekt. Kerkhof och Noort framhäver ett behov av forskning för att få fram vilka 

faktorer som på bästa sätt fastställer om en certifiering är viktig då olika test gett olika 

resultat. (Kerkhof, Noort, 2010) 

 

I studien tar de även upp den låga kunskapen som finns om certifieringar bland konsumenter. 

Konsumenter vet för det mesta inte om vad en certifiering står för eller vad den gör, vilket 

bidrar till att flera då inte kan lita på den fullt ut. De visar här att en certifiering kan vara 

effektiv men att effekten varierar mellan olika test och att en del osäkehet kan ledas till den 

låga kunskapen om certifieringar (Kerkhof, Noort, 2010) 

 

3.4 Olika aspekter som påverkar inom e-handel 

I tidigare forskning har det tagits upp vad som påverkar konsumenter när de ska handla över 

internet. Artikeln, ”A trust-based consumer decision-making model in electronic commerce: 

The role of trust, perceived risk, and their antecedents”, tar upp just det nyss nämnda. 

Huvuduppgiften i artikeln är att ta reda på vad förtroende och risk spelar för roll när en 

konsument ska handla från internet men den tar upp ett flertal aspekter som kan inverka på en 

konsuments förtroende och risk, som till exempel e-handlarens rykte eller konsumentens 

integritetsfrågor. Det mest intressanta med den artikeln var att en tredje parts sigill, som 

Trygg e-handels certifiering, inte hade någon stark inverkan på konsumenters förtroende för 

e-handlaren.(Kim, Ferrin, Rao, 2007) 

 

De använde sig av en ”valence-frame” för att ta reda på hur olika attribut kan influera 

förtroendet och risken när det kommer till att köpa något av en e-handlare. Enligt den så finns 

det många egenskaper som influerar i hela processen fram till själva köpet. Det framställdes 

elva stycken hypoteser som antingen skulle bekräftas eller förkastas. Det hela ställs sedan upp 

i en bild som med med pilar pekar på vad som influerar vad och sedan en beskrivning på vad 

som blev bekräftat eller förkastat. (Kim, Ferrin, Rao, 2007) 
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Här är en model för de resultat som Kim, Ferrin och Rao (2007) kom fram till. 

Fig. 2 Resultatet av modellen 

Den visar hur olika delar påverkar andra i en köpprocess. Ifyllda pilar betyder att det är en 

betydelsefull koppling och de streckade pilarna inte betydelsefull. En hög intention att köpa 

något från en internet-handel ökar sannolikheten att det faktiskt blir ett köp. Intentionen att 

köpa något påverkas i sin tur av andra aspekter. Kännedomen och förtroendet ökar 

intentionen, vilket även den förväntade nyttan av köpet gör, medan risken minskar 

intentionen. Risken och förtroendet påverkas i sin tur av en mängd olika perspektiv. 

Förtroendet påverkas positivt av kännedom, informations kvalitet, förväntat integritetsskydd, 

förväntat säkerhetsskydd,  positivt rykte och konsumentens mottaglighet för förtroende. 

Däremot spelar ett tredje parts sigill inte någon större roll, den ökar inte konsumentens 

förtroende för företaget enligt undersökningen. (Kim, Ferrin, Rao, 2007) 

 

Risken påverkas negativt, alltså minskar risken, av förväntat integritetsskydd, förväntat 

säkerhetsskydd, positivt rykte och ett tredje parts sigill. Risken påverkas även negativt av 

Förtroendet. Informations kvaliteten och kännedomen om företaget minskar däremot inte 

risken på ett signifikant sätt. (Kim, Ferrin, Rao, 2007) Det finns alltså många aspekter som 

kan påverka framförallt risken och förtroendet för ett företag som i sin tur har en stor 

påverkan på intentionen att köpa, som sedan har stor påverkan på var konsumenten faktiskt 

köper. Det visar på att det finns mycket att ta hänsyn till för att ta reda på vad konsumenter tar 

i beaktning vid ett köp över nätet. (Kim, Ferrin, Rao, 2007) 
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E-handelsexperten Urban Lindstedt menar att det är viktigt att få kunden att känna sig trygg 

och att det är enklast att göra det genom att visa tydligt vilka som står bakom e-butiken, har 

trygga betallösningar och god service. Även korta leveranstider hjälper i detta fall. 

(Swedbank, 2010)  

 

Tillgängligheten till flera och säkra betallösningar kan vara av vikt och det är lätt för  e-

handlaren att få tag på sådana då det finns leverantörer som specialiserar sig på att erbjuda 

betallösnignar till e-handlare. E-handlaren behöver heller inte ta hänsyn till vilka tekniska 

system som ska drivas vilket underlättar. (Rådmark, 2009) 

 

Andra konsumenters omdömen 

I  artikeln”Word of mouth on the web: The impact of web 2.0 in consumer purchase decision” 

(Reigner, 2007) tas ämnet om internetanvändarnas viktiga del inom konsumentbeteende upp. 

Hur forum, bloggar osv används för att sprida sina åsikter som har inverkan på konsumenters 

köpbeslut. Enligt undersökningen så  influerades ca 9% av de svarande på användarskapta 

sidor som till exempel forum osv, ca 17% influerades av vänner och familj. Det spekulerades 

däremot om att de användarskapta sidornas effekt skulle öka med tiden då det bara var i ett 

tidigt skede när undersökningen utfördes. (Reigner, 2007) 

 

Utz, Kerkhof och van den Bos (2011) undersökte hur kundomdömen influerade den 

förväntade tillförlitligheten till e-handlare. Det utfördes två experiment för att, i experiment 

ett, ta reda på om kundomdömen betyder mer för tillförlitligheten än det allmänna rytktet och 

i experiment två, om kundomdömen är viktigare än säkerhetssigill, alltså certifieringar. (Utz, 

Kerkhof, van den Bos, 2011)  

 

I experiment ett kom de fram till tre slutsatser. Den första var att positiva omdömen gav en 

högre tillförlitlighet än de med negativa omdömen, positiva omdömen stärker tillförlitligheten 

och negativa omdömen minskar densamma. Den andra var att även om den upplevda 

tillförlitligheten var större till den ena mer välkända butiken, än den andra mindre kända så 

uppnådde det inte någon signifikant nivå. Alltså är en butiks rykte inte en viktig faktor för att 

en konsument ska känna tillförlitlighet till e-handlaren. Den tredje slutsatsen som kunde dras 

av de två ovan var att kundomdömen spelar större roll för konsumenter än vad en butiks rykte 

gör. (Utz, Kerkhof, van den Boz, 2011) 
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I experiment två framkom det intressant data. Bland de som hade haft en certifiering på sin 

sida så hade 52% påstått att de inte hade stött på någon certifiering. Tidigare forskning har 

även fått fram att konsumenter inte lägger märke till certifieringar, vilket visar sig vara sant 

även i den här studien. I experiment ett visade det sig att konsumenter som har hög tillit, alltså 

som anser att andra individer i allmänhet är tillförlitliga, även hade hög tillförlitlighet till e-

handlaren. En certifiering påverkar konsumenter med hög tillit men inte de med låg tillit. 

(Utz, Kerkhof, van  den Bos, 2011) 

 

Den här studien visar att kundomdömen anses viktigare för konsumenter vad gäller den 

förväntade tillförlitligheten än både e-handlarens rykte och en certifiering. Konsumenter med 

hög tillit håller däremot certifieringen som viktig men kundomdömen anses viktiga i alla 

lägen. Studien visade också att e-handlarens rykte inte spelade någon signifikant roll i det 

avseendet. 

 

E-handel i utlandet 

Att handla på internet från utländska sidor har genom forskning visat sig vara något som får 

konsumenter att känna sig mindre trygga än då de handlar från en svensk sida. Där står det 

även om andra omständigheter som kan påverka konsumenten, som till exempel hur hemsidan 

ser ut. Svenskar vill att det ska vara strukturerat, simpelt och tydligt för att få ett seriöst 

intryck.  Inte överdrivet mycket färg, bilder, med mera på hela sidan  medan det är något som 

människor i andra länder i världen föredar. Det kan få svenskar att tappa förtroendet trots att 

det bara handlar om skillnader i kulturer från land till land. (Zafari, 2014) 

 

Figur 2 nedan visar i vilket av dessa länder som deltagarna i undersökningen helst köper ifrån. 

Sverige ligger etta på listan bland konsumenterna. USA och Tyskland ligger delad tvåa och 

Polen sist en bit efter. Konsumenter i Sverige köper helst i Sverige men annars gärna ett land 

som är fysiskt nära. (Zafari, 2014)   
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Fig. 2  

 

I en undersökning från svensk handel så framkom det att ca en tredjedel av Sveriges 

befolkning har handlat från utlandet år 2011 och det var identiskt med hur det såg ut året 

innan. Den siffran har legat relativt stabil under några år fram till 2011. (svenskhandel.se, 

2011) 

 

 

Sammanfattning 

I den här delen har ett flertal olika aspekter framställts som visar på att det finns många delar 

som kan påverka konsumenten inom e-handel. Kim, Ferrin och Raos artikel visar på att det är 

en lång process där konsumenten i flera olika steg tar olika delar i beaktning och dessa 

influrar varandra fram till ett beslut. Certifieringen framstod som en viktig faktor för 

konsumenter, medvetet eller omedvetet. Kundomdömen visade sig vara en av de viktigaste 

faktorerna och slår ut bland annat butikens rykte och certifiering. 
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4. Empiri 

 

Här nedan följer svar och analyser av den insamlade data som inkommit från 

enkätundersökningen. Alla frågor  redovisas i detta kapitel med förklarande och beskrivande 

text. Dessa analyseras för det mesta också i samband med presentationen av resultaten. 

Enkäten i sin helhet finns tillgänglig som bilaga.  Antalet svar blev 63 stycken vilket är lägre 

än vad som var tanken men det kan ändå ge en inblick i vad människor tycker och tänker och 

för att jämföras med teorin och det gör dessa resultat intressanta.  

 

4.1 Sammanfattning och analysering av  svaren 

 

1. Kön  2. Ålder 

Enkäten inleddes med att ta reda på vilket kön och vilken åldersgrupp respondenten tillhör. 

Det för att kunna se skillnader mellan könen och för att se om det skiljde sig beroende på 

vilken ålder de befinner sig i. Antalet män är en klar majoritet av den anledningen att första 

gruppen med respondenter kommer från ett program som till större delen består av män. Den 

andra gruppen består däremot nästan bara av kvinnor vilket väger upp en del. Det faktumet 

kan visserligen göra det mer problematiskt att se om skillnader mellan grupperna beror på vad 

som studeras eller om det är skillnader mellan könen. Ungefär 60% (38 st) är män och 40% 

(25 st) är kvinnor. Åldersmässigt så är det av naturliga skäl mestadels unga människor 

eftersom undersökningen är gjord på studenter. Endast två är 35 år eller äldre. Det minskar 

chansen att jämföra unga och äldre då huvudparten som sagt är unga människor. Ca 60% (37 

st) är 24 år eller yngre och ca 37% (23 st) är mellan 25 och 34. 

 

3. Hur ofta handlar du på internet? 

För att få reda på om respondenterna överhuvudtaget har handlat på internet och isåfall hur 

ofta så blir den här frågan relevant. Det är nödvändigt för att kunna utföra en jämförelse 

mellan hur konsumenter som bara handlar online vid enstaka tillfällen tänker och handlar 

jämtemot konsumenterna som handlar fler gånger än så. Alla respondenter har någon gång 

handlat online men närapå hälften och närmare bestämt 48% (30 st) har endast gjort det vid 

ett enstaka tillfälle. Nästan lika många, 40% (25st) handlar på nätet ungefär en gång i 

månaden. De ytterligare 12% (8 st) handlar flera gånger i månaden. 
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4. Hur ofta handlar du varor (t ex böcker, kläder), respektive tjänster (t ex Netflix) när du handlar 

på internet? 

 

Diagram 1 

Diagram 2 

 

Som man ser i diagram 1 och 2 så handlas det tjänster mer sällan är varor över internet. Det är 

en väldigt stor andel som handlar varor i stort sett varje gång medan det enbart är några få 

som uteslutande handlar tjänster över nätet. Det är mer vanligt att tjänster endast ingår i 

mindre än 25% av transaktionerna. Den här uppsatsen har bara hand om transaktioner som har 

med varor att göra och det här resultatet visar också att det fortfarande är varor som den 

handlas mest med över nätet. 
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5. Har du någonsin stött på problem                     6. Hur ofta har det skett? 

när du har handlat online? 

 
Diagram 3    Diagram 4 

 

På frågan, ”Har du någonsin stött på problem när du handlat online?”, utkom svaret ovan i 

diagram 3. Majoriteten, 58% (36 st), har någon gång stött på problem när de har handlat 

online vilket pekar på att det finns problem med e-handeln. Det visar också att det kan finnas 

ett behov för konsumenter att ta reda på vad det finns för hjälp att använda sig av för att det 

ska uppstå så få problem som möjligt under handeln. Även att mer skydd och hjälpmedel kan 

behövas för att hjälpa konsumenterna att använda sig av rätt sidor och företag. Nästintill alla 

uppgav däremot att de endast har problem mindre är 20% av gångerna. 

 

På frågan där respondenterna skulle ange hur viktigt var och ett av pris, säkerhet, 

kundomdömen och att känna igen företaget var vid e-handel på en skala 1 till 5 utkom 

följande resultat.  

 

7. Markera hur viktig var och en av dessa är när du väljer vilken butik du ska handla ifrån på 

internet 

 
Diagram 5 
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Diagram 6 

Diagram 7 

Diagram 8 
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Skalan fungerar så att respondenterna fick ange på en skala 1 till 5 hur viktigt var och en av 

dessa aspekter är när de väljer vilken butik de ska handla från på nätet. 1 Är det lägsta, alltså 

inte viktigt alls och 5 är det högsta betyget, alltså väldigt viktigt, som gick att dela ut. Priset 

har, som det går att se, störst inverkan på vad konsumenten lägger vikt vid när de ska välja 

butik att handla från. Säkerheten är å andra sidan nästan lika viktig som priset. Den största 

skillnaden där är att inte lika många tycker det var värt det högsta betyget men dessa hade 

istället markerat det näst högsta vilket visar att det ändå anses väldigt viktigt. Kundomdömen 

anses även det viktigt men inte på samma nivå som de två föregående. Att känna till företaget 

fick mer blandat resultat med betygen utspridda över hela skalan. En del tycker det är väldigt 

viktigt medan andra tycker det är ganska viktigt eller inte särskilt viktigt alls. Av dessa fyra 

alternativ så väger priset tyngst och skulle för de flesta överväga de andra. Det finns givetvis 

undantag som till exempel att om har uppenbara säkerhetsproblem så är respondenterna 

förmodligen villiga att ta ett högre pris då säkerheten också anses väldigt viktig. Många ser 

det givetvis som att en blandning av alternativen är viktigt. 

 

 Priset var som sagt den som fick högst betyg av samtliga fyra. 66% gav det högsta betyget, 

alltså fem. 21% tilldelade en fyra och endast 13% hade tre eller lägre. Säkerhet var närapå 

likadant men svaren var lite mer utspridda på tre och fyra. 54% hade ändå tilldelat det högsta 

betyget till säkerhet. Kundomdömen anses viktigt men där är det jämnt fördelat mellan fem 

och fyra. 39% gav högsta betyget fem och 36% gav fyra. Att känna igen företaget var däremot 

tydligt mindre viktigt än de tre andra då svaren var väldigt jämnt fördelade mellan betygen två 

upp till fem. Runt 20-25% av svaren delades ut mellan de fyra olika. Med det inte sagt att det 

är oviktigt, med en rösts marginal fick trots allt det högsta betyget majoritet. Fast vad det här 

säger är att även om det finns många aspekter att ha i åsikt när det är dags att välja butik så 

väger priset väldigt högt i konsumenternas ögon.  

 

8. Ange hur viktigt du anser smidighet och säkerhet vara vid e-handel 

Diagram 9
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Diagram 10 

Det som går att tolka av detta är att båda två anses vara väldigt viktiga hos en konsument. 

Säkerhet anses vara en aning viktigare än smidighet enligt respondenternas svar men 

skillnaden är marginell. Det står klart att konsumenter vill att det ska vara både säkert och 

smidigt. 

 

9. Hur trygg känner du dig när du handlar på internet? 

På frågan om hur trygga konsumenter känner sig när de handlar på internet så är det en tydlig 

majoritet som känner sig trygga. 52% (32 st) känner sig ganska trygga, 26% (16) mycket 

trygga. Alltså känner sig ca 78% (48 st) av de tillfrågade sig som minst ganska trygga. De 

resterande alternativen varken/eller, ganska otrygg och mycket otrygg fick relativt få svar och 

det var endast två av respondenterna som kände sig mycket otrygga vilket visar att 

trygghetskänslan ändå är väldigt hög inom e-handeln. 

 

10. Har du någon gång e-handlat från utlandet? 

 
Diagram 11    Diagram 12   

Två frågor som hänger ihop med varandra är om respondenterna har e-handlat från utlandet 

och om de känner sig mindre säker, lika säker eller mer säker när det gäller e-handel från 

utlandet. En klar majoritet, 70% (43 st), har e-handlat från utlandet och ingen känner sig mer 

säker när de handlar från utlandet. Det är däremot en tydlig majoritet som känner sig mindre 

säker, nämligen 64% (37 st). De resterande 36 procenten (21 st) känner ingen skillnad. Om 

undersökningen bara tar dem som någon gång har handlat utomlands i beaktande är det 

däremot ca 56% (24 av 43) som känner sig mindre säkra. Så konsumenterna som handlat 

utomlands har alltså lite större förtroende för det även om majoriteten fortfarande känner sig 
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mindre säker. Av de som har e-handlat från utlandet så kan ett flertal ha märkt att det gått bra 

och därför kännt sig lite mindre osäker än de som aldrig testat och tar för givet att det är 

farligt. Resultaten visar ändå att det är av stor betydelse för respondenterna om företaget är 

från Sverige eller från utlandet. 

 

12. Känner du till certifieringen Trygg e-handel? 

 

På frågan, ”Känner du till certifieringen Trygg e-handel?”, svarade 55% (34 st) nej och 45% 

(28 st) ja. Majoriteten känner alltså inte till certifieringen Trygg e-handel vilket kan anses lite, 

speciellt eftersom flertalet av respondenterna går ett datorinriktat program. Inte för att 

programmet på något sätt riktar in sig på e-handel men den innehar kurser som har med 

säkerhet att göra på datorer och över nätet. 

 

13. Vad anser du vara den viktigaste aspekten för att känna dig säker när du handlar från en butik 

online 

 

Antal svar på frågan och procent av totala svar. 

41 svar Ca 65% 

 

Antal gånger en del tas upp i frågan. 

Andras omdömen 16 gånger 

Olika betallösningar, betalning är smidig och säker 7 gånger 

Tillit/kännedom om företaget 6 gånger 

Intryck av sidan 5 gånger 

Certifiering 4 gånger 

Pris 4 gånger 

Företagsuppgifter på sidan 3 gånger 

Svensk sida 1 gång 
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På den sista, öppna frågan, ”Vad anser du vara den viktigaste aspekten för att känna dig trygg 

när du handlar från en butik online?”, så var svaren relativt blandade och utspridda men det 

som stod ut var ändå att kundomdömen eller, vad andra kunder sagt om butiken, ofta förekom 

i svaret. Av det går det att utläsa att respondenterna förlitar sig mycket på vad andra kunder 

har att säga om butiken i fråga. En del bryr sig enbart om priset eller har det som en viktig del 

medan andra går på känsla. Endast fyra personer nämnde certifiering som det viktigaste, eller 

en av de viktigaste aspekterna. Olika betallösningar och att betalningen ska vara smidig och 

säker nämndes flertalet gånger. Intressant var också att kännedom om företaget nämndes sex 

gånger vilket var tredje mest av alla alternativ. Just kännedom om företaget spelade inte 

någon större roll när det gällde att välja butik att handla ifrån men när det handlade om att 

känna sig säker så var det desto viktigare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

4.2 Statistisk analys av tänkbara förklaringsvariabler 
Här analyseras några intressanta skillnader eller jämförelser och visar hur ett svar eller en 

kategori påverkar en annan. Det visas med hjälp av diagram och analyser.

Diagram 13 

Diagram 14 

Skillnaden i trygghetskänsla för de som kände till certifieringen Trygg e-handel jämfört med 

de som inte kände till den var inte signifikant. Däremot så var det fem stycken, jämfört med 

två, som inte hade något riktigt svar utan endast angav, varken/eller, vilket kan tyda på att de 

som inte känner till certifieringen inte har den aspekten att luta sig mot. 

En annan del som skiljde sig var att respondenterna som svarade ja på om de kände till 

certifieringen också i större utsträckning kände sig mycket trygga till skillnad från den andra 

gruppen där en klar majoritet endast känner sig ganska trygga. Kan tyda på att de som känner 

till certifieringen i större utsträckning känner sig helt och hållet trygga då de vet att 

certifieringen är en så pass stark och tillförlitlig aspekt. Den andra gruppen å sin sida kan 

känna sig trygga men avsaknaden av kunskap om certifieringen ger inte samma trygghet. 
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Diagram 15 

Diagram 16 

 

Mellan män och kvinnor var det ingen stor skillnad i hur trygga de kände sig. Det enda som 

egentligen stack ut var att det endast var från gruppen med män som kände sig mycket 

otrygga men det kan också bero på att den gruppen var större och att mycket väl kunnat bli 

tvärtom ifall det varit fler kvinnor än män. En intressant iaktagellse är att en ganska tydlig 

majoritet av männen inte kände igen certifieringen men att en liten majoritet av kvinnorna 

gjorde det. 

 

 

Här kommer då en jämförelse mellan de olika programmen. Som sagt tidigare så bör det tas i 

beaktning att resultaten inte till hundraprocent kan tas som sanning även om det troligtvis 

stämmer att de som är i dietistgruppen verkligen hör dit. 

 Mycket trygg Ganska trygg Varken/eller Ganska otrygg Mycket otrygg 

Systemvetare 27.9% 51.2% 7% 9.3% 4.6% 

Dietister 22.2% 55.6% 16.7% 6.5% 0% 
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Jämförelsen mellan Systemvetarna och dististerna/nutritionisterna gav i stora drag liknande  

resultat. Båda grupperna hade en liten majoritet som inte kände till certifieringen så där går 

det inte att dra några klara slutsatser. Hur trygga de olika grupperna kände sig var även det 

relativt likartat och den enda egentliga skillnaden var att det procentuellt sett var nästan 

dubbelt så många som inte hade någon åsikt bland dietisterna, gav alltså svaret varken/eller. 

Det var inte heller någon bland dietisterna som kände sig mycket otrygga. Som tidigare 

nämnts så är det inte heller hundra procent säkert att det bara är dietister i den gruppen även 

om det är troligt.  

 

Diagram 17 

 

Det finns ett intressant samband mellan hur ofta konsumenten handlar och om de känner igen 

certifieringen Trygg e-handel. Desto mer frekvent respondenten handlar, desto högre var 

andelen procent som kände till certifieringen Trygg e-handel. Av de åtta som e-handlar flera 

gånger i månaden så kände fem stycken till certifieringen och endast 2 gjorde det inte, en hade 

lämnat tomt svar. Alltså var det ca 63% av dessa som kände till certifieringen. De som e-

handlar en gång i månaden så kände 12 av 25 till certifieringen, alltså 48%. Av de som e-

handlar vid enstaka tillfällen så kände  11 av 30 till den vilket ger en procent på 36%. Det är 

en tydligt skillnad och det kan bero på att konsumenter som handlar ofta lär sig mer och mer 

om hur det går till och vad det finns för skydd osv. Certifieringen är då möjligtvis inte något 

som de lägger märke till i början men som dyker upp fler gånger och att konsumenten tillslut 

lär sig eller tar reda på vad det står för medan nya eller inte frekvent handlande konsumenter 

inte ger sig tid att undersöka vad det står för. 
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Diagram 18 

Det fanns inget tydligt samband i hur många gånger konsumenten handlat och  hur trygga de 

känner sig. Trygghetskänslan ligger på i stort sett samma nivå om de handlat en gång i 

månaden eller vid enstaka tillfällen. Däremot så kände sig de åtta som handlat flera gånger i 

månaden mycket trygga, 2 ganska trygga och ett tomt svar. Så de som handlar så pass många 

gånger känner sig märkbart mer trygga än de som handlar mindre vilket är värt att nämna. Det 

kan då bero på att de känner till vad som är värt att undersöka för att få en säker transaktion 

över nätet. 

 

Diagram 19 

 

Av de respondenter som tilldelade det högsta betyget på hur viktigt kundomdömen är när de 

ska e-handla så ansåg 8 av dessa att de känner sig mycket trygga när de handlar online, 11 att 

de är ganska trygga. 1 svarade varken/eller, 2 ganska otrygga och 2 mycket otrygga. Att så 

pass många känner sig mycket trygga visar på att det väger starkt för konsumenterna.  
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5. Diskussion och slutsater 

 

5.1 Diskussion 

Till att börja med så analyseras trygghetskänslan för att se om det på ett tydligt sätt har 

förändrats över de senaste åren. Hur många gånger i månaden som respondenterna i den här 

undersökningen e-handlar är relativt lika de resultat som svenskhandel.se fick fram. 

Alternativen var inte likadana men det går ändå att dela in det i fyra olika fack. I den här 

uppsatsen var alternativet flera gånger i månaden vilket kan liksättas med svenskhandels varje 

vecka. Själva resultatet skiljer sig inte heller så mycket då 13% och 8% ligger nära varandra. 

En gång i månaden kan likställas med någon gång i månaden och några enstaka gånger ligger 

närmast någon gång om halvåret. Det förstnämnda ligger relativt nära varandra på 40 och 

44% men Enstaka gånger har 48% jämfört med halvårets 34%. Det kan däremot förklaras 

med att det sista alternativet skiljer sig en del. Den här uppsatsen har alternativet aldrig och 

den andra någon gång per år eller mer sällan. Där blev resultatet 0% respektive 17%. Hade 

aldrig istället bytts ut mot något mer liknande den andra så hade det möjligtvis omfördelats 

och det är då troligt att även de två sista alternativen hade överrensstämt med varandra. Detta 

visar att e-handeln inte rör sig så mycket men det håller ett fortsatt stadigt grepp. 

 

Som det framgår i både teorin och empirin så finns det många olika aspekter att ta i beaktande 

när det gäller konsumenters tankar och sätt inom e-handel. Certifiering, pris, kundomdömen 

med flera är alla delar som influerar konsumenterna när de ska handla något över nätet. Som 

Kim, Ferrin och Rao (2007) skriver i sin artikel så är det flertalet aspekter som påverkar 

varandra tills det tillslut leder fram till ett köp, eller inte om det negativa väger upp det 

positiva. Att det finns många aspekter visar sig också tydligt i enkäten där det fanns en hel del 

olika svar i den öppna frågan och där respondenterna skulle markera vad som var viktigt fick 

flera olika delar höga betyg. Det verkar vara som i Kim, Ferrin och Rao (2007) artikel att det 

är ett flertal aspekter som tillsammans ger konsumenterna en uppfattning och sedan ett beslut 

för att köpa. Det finns för det mesta ingen simpel väg för konsumenterna där det räcker med 

enbart en aspekt för att känna sig helt nöjd och säker utan det finns mycket att ta in. Till 

exempel priset kan mycket väl vara det som första fångar konsumentens intresse men om 

hemsidan på något sätt verkar osäker eller amatörmässig, som att det till exempel bara finns 

en betallösning med ett okänt företag, så är risken stor att de backar undan och väljer ett annat 

alternativ. Troligare är då att de först undersöker sidan och sedan läser omdömen om 

densamma och om det finns och de känner till den så kan de leta efter  någon sorts certifiering 

för att vara säkra. Vad det finns för rykten, positiva eller negativa, är något som kan influera 

ens tankar om det. Processen från att de hittar en butik till att de känner sig säkra och nöjda 

med den kan alltså vara lång. 

 

Det finns lagar i Sverige som alla måste följa vilket stora, seriösa företag gör. Däremot är 

mängden e-handlare på nätet hög och det blir svårt att veta vilka som är seriösa och vilka som 

inte är det. Det är förmodligen av den anledningen som många konsumenter vill ha någon 

slags konfirmation på att sidan är säker och då vänder sig mot andras omdömen, 

certifieringar, osv för  att känna sig säker. 
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Något som framkom både i den här undersökningen och i tidigare så som Consumer foreign 

online purchasing. (Zafari, 2014) var att svenskar i högre grad hellre handlar från e-handlare i 

det egna landet än utomlands. I den här undersökningen var det en majoritet som kände sig 

mindre säker när de e-handlar från utlandet och inte någon som kände sig mer säker. Enbart 

en respondent nämnde det som en viktig säkerhetsaspekt i den öppna frågan med det verkar 

ändå ha en påverkan på konsumenterna. 

 

Certifieringen Trygg e-handel skapades, som tidigare skrivits, för att sätta krav på e-handlare 

att sköta det de ska på rätt sätt så konsumenterna ska kunna känna sig tryggare så fort de ser 

certifieringen bredvid e-handlaren. 4 av 10, alltså 40 % kände igen symbolen Trygg e-handel 

vilket kan jämföras med det resultat som kom av den här uppsatsen. 45% kände igen 

symbolen så skillnaden är inte signifikant och kan sägas ligga inom felmarginalen. 

 

Hur stor påverkan en certifiering har är svår att säga då relativt delade resultat framkommer i 

olika studier. I den här uppsatsens undersökning var det mindre än hälften som kände igen 

certifieringen Trygg e-handel och det var tämligen få som tog upp det som en viktig aspekt 

för att känna sig säker vid e-handel. Även distanshandels egna mätningar visar att majoriteten 

inte känner till certifieringen. Ändå visar flera studier att en certifiering faktiskt påverkar 

konsumenterna. Özpolat, Gao, Jank och Viswanathan (2013) visar i sin studie att andelen 

besök som leder till färdiga köp ökar med 83.79% om det finns en certifiering på sidan, 

jämfört med om det inte finns. Den förväntade intäkten per besök ökade även den om det 

fanns en certifiering med 112.78%. K, Kim och J, Kim (2011) kom i sin studie fram till att 

förtroendet för okända butiker ökade hos konsumenter om det fanns en certifiering på 

ordersidan. Konsumenten känner även att han har större kontroll över sin egen integritet och 

säkerhet om certifieringen finns där. Kim, Ferrin och Rao (2007) kom i sin studie fram till att 

en certifiering inte hade någon signifikant effekt på förtroendet en konsument känner men att 

den däremot minskar den upplevda risken för e-handlaren. Kerkhof och Noort (2010) 

framhävde i sin studie effekten en certifiering kan ha men även att det finns andra 

undersökningar som inte påvisar någon effekt. Det är alltså inte bara positiva resultat 

framtagna för certifieringar vilket bör tas i beaktning. Den låga kunskapen om certifieringnar 

kan kopplas till det. 

 

I den här undersökningen framkom det att personer som kände igen certifieringen Trygg e-

handel också i högre grad kände sig tryggare. Resultaten från den här undersökningen och 

tidigare undersökningar pekar på att konsumenter generellt sett inte känner till certifieringen 

men att den ändå inger en trygghetskänsla. Det är inte många som tar upp det som en stark 

faktor men det visar sig ändå i många studier att den har en positiv effekt. Det kan vara så att 

den omedvetet inger en känsla av trygghet även om konsumenterna inte aktivt tänker på det. 

Kunskapen är för låg vilket hindrar en konsument från att helt lita på en e-handlare enbart för 

att sidan har en certifiering men omedvetet stärker den ändå trygghetskänslan. 

 

Att kundomdömen och tips eller recensioner av vänner väger högt är tydligt i enkäten. 

Flertalet frågor pekar på att det är den viktigaste aspekten och speciellt i den öppna frågan där 
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just andras omdömen nämndes som en viktig faktor mer än dubbelt så många gånger som 

tvåan på listan. Det framkommer dessutom i tidigare studier att andra konsumenters omdömen 

väger högt. 

 

I Reigners artikel, Word of mouth, (Reigner, 2007) undersöks internetanvändares texter och 

recensioner och dess påverkan på andra konsumenter i deras köpbeslut. Poängen där var att 

konsumenter mer och mer påverkas av vad tidigare konsumenter skriver och tycker och att det 

bara kommer öka med tiden. I en studie genomförd av Utz, Kerkhof och van den Boz (2011) 

framkom det att konsumenters tillförlitlighet till en e-handlare förändrades mycket beroende 

på om omdömena från andra var positiva eller negativa. Ett positivt omdöme hade en hög 

effekt på konsumenterna som gav en högre tillförlitlighet för e-handlaren. Studien visade 

också att en e-handlares rykte inte gav någon signifikant effekt men att en certifiering gjorde 

det om konsumenterna hade en hög tillit till andra. Andra kunders omdömen vägde däremot 

tyngre än både e-handlarens rykte och om hemsidan hade en certifiering. 

 

Vad allt det här leder fram till är vad det står i inledningen av det här kapitlet. För det mesta så 

är det inte en eller ett par aspekter som tas i beaktning för att känna sig trygg och säker med 

valet av e-handlare utan det är som sagt flera delar som tillsammans leder dit. Det gäller inte 

alla utan vissa konsumenter kanske bara bryr sig om att det är ett svenskt företag, och en 

annan att det är ett stort och välkänt företag medan andra inte tänker på säkerhet 

överhuvudtaget utan enbart går efter priset.Varje enskild konsument har sina egna sätt men 

vad konsumenter går efter är varierande. Det finns å andra sidan aspekter som väger tyngre än 

andra som det går att se genom genom hela undersökningen. Säkra och flera betallösningar 

och att e-butiken är från Sverigen är två aspekter som konsumenter i regel anser vara viktigt. 

Omdömen från andra konsumenter är något som sticker ut mer än annat som en viktig och 

säker del. Kunskapen om certifieringar lyser med sin frånvaro men effekten av den har ändå 

visat sig vara påfallande hög. 

 

5.2 Slutsats 

Avslutningsvis ska forskningsfrågorna besvaras och det var följande.  

 

Vilka aspekter får en konsument att känna sig trygg när det gäller e-handel? 

 

Som det nämndes i diskussionen så finns det ett flertal aspekter att ta i beaktning då 

konsumenten tar in mycket fram till själva köpet. Det är flertalet aspekter som påverkar ens 

förtroende för ett företag och även risken konsumenten känner. I enkäten så framgick det att 

många enbart ser till priset och bryr sig mindre om annat, det var bra nog att få det billigt så 

annat kom i andra hand. För att känna sig säker var det en majoritet som anser att omdömen 

från andra kunder hade störst inverkan på trygghetskänslan och det visade sig även i andra 

undersökningar och tester att det var så. Många och säkra betallösningar var en annan viktig 

del för konsumenterna, likväl att e-handlaren är geografiskt närbelagd. Även om det som sagt 

finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till så framkom det påtagliga resultat som visade att 

omdömen från andra kunder överträffar andra delar och att det således är vad konsumenter 

främst använder sig av för att känna sig trygga när det gäller e-handel. 
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Hur mycket påverkar en branschorganisations certifiering konsumenter kontra andra typer av 

uppgifter så som kundomdömen, pris med mera? 

 

Certifieringen Trygg e-handel, som den här uppsatsen har behandlat, backas upp av stora och 

inflytelserika företag som tillsammans utsett punkter som ska se till att e-handlarna sköter sig 

och hanteras på rätt sätt så att konsumenterna ska känna sig säkra. Vad den här uppsatsen och 

tidigare undersökningar visar är däremot att kunskapen om denna certifiering inte ökar på ett 

tydligt sätt och konsumenter som pekar på det som en viktig aspekt inte är många. Det visade 

sig å andra sidan att konsumenter som handlar ofta har större kännedom om certifieringen och 

att det innebär att den blir viktig för erfarna e-handlare. Tidigare studier visade också i sina 

test att certifieringen faktiskt ökade deras benägenhet att köpa från en e-handlare och för mer 

pengar. Ytterligare en studie visade dessutom att förtroendet för okända e-handlare ökar med 

en certifiering på sidan. Det var även så i den här uppsatsen att konsumenterna som känner 

igen certifieringen känner sig i större grad mycket säkra så den verkar ha en effekt och värdet 

av certifieringen skulle kunna vara mycket större om de bara lyckades nå ut till 

konsumenterna på ett bättre sätt.   

 

Vad allt tillslut leder fram till är att certifieringen spelar en betydande roll för konsumenter för 

att öka förtroendet och benägenheten att köpa produkter från en e-handlare. Effekten en 

certifiering har, även om det inte all litteratur säger detsamma, är en klar och tydlig positiv 

påverkan på konsumenter gentemot en e-handlare. Att det är så pass många som inte tar upp 

det som något viktigt pekar på att kunskapen är för låg och att nyttan av certifieringen skulle 

öka radikalt om konsumenter visste mer men att den i nuläget av den anledningen inte anses 

lika viktig som andra aspekter. En certifieringen skulle då kunna vara tvåa på listan över 

viktiga aspekter, efter kundomdömen som har allra störst effekt. 

 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Som det skrivits om tidigare så kommer det nu en ny lag vid namn, Lagen om affärsavtal och 

avtal utanför affärslokalen, med tanken att stärka konsumentsyddet. Det vore intressant att ta 

reda på hur den lagen kommer förändra trygghetskänslan hos konsumenter eller bara mer 

ingående vad den kommer innebära för konsumenter eller e-handlare. Kommer  det bli 

svårare för ohederliga företag över nätet att lura kunder? 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Sammanfattning 

1. Kön 

 

Man 38 60 % 

Kvinna 25 40 % 

2. Hur gammal är du? 

 

24 år och yngre 37 60 % 

25-34 år 23 37 % 

35 år eller äldre 2 3 % 
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E-handelsvanor 

3. Hur ofta handlar du på internet? 

 

Har aldrig handlat på internet 0 0 % 

Vid enstaka tillfällen 30 48 % 

En gång per månad 25 40 % 

Flera gånger i månaden 8 13 % 

Varor [4. Hur ofta handlar du varor (t ex böcker, kläder), respektive tjänster (t ex 

Netflix) när du handlar på internet?] 

 

0-25% 16 26 % 

26-50% 11 18 % 

51-75% 15 25 % 

76-100% 19 31 % 

Tjänster [4. Hur ofta handlar du varor (t ex böcker, kläder), respektive tjänster (t ex 

Netflix) när du handlar på internet?] 

 

0-25% 28 47 % 

26-50% 16 27 % 
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51-75% 9 15 % 

76-100% 6 10 % 

5. Har du någonsin stött på problem när du handlat online? 

 

Ja 36 58 % 

Nej 26 42 % 

6. Hur ofta har det skett? 

 

0-20% 55 93 % 

21-40% 3 5 % 

41-60% 1 2 % 

61-80% 0 0 % 

81-100% 0 0 % 
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Pris [7. Markera hur viktigt var och en av dessa är när du väljer vilken butik du ska 

handla ifrån på internet? ] 

 

1 0 0 % 

2 3 5 % 

3 5 8 % 

4 13 21 % 

5 40 66 % 

Säkerhet [7. Markera hur viktigt var och en av dessa är när du väljer vilken butik du 

ska handla ifrån på internet? ] 

 

1 0 0 % 

2 1 2 % 

3 11 18 % 

4 16 26 % 
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5 33 54 % 

Kundomdömen [7. Markera hur viktigt var och en av dessa är när du väljer vilken butik 

du ska handla ifrån på internet? ] 

 

1 1 2 % 

2 5 8 % 

3 9 15 % 

4 22 36 % 

5 24 39 % 

Att du känner till företaget [7. Markera hur viktigt var och en av dessa är när du väljer 

vilken butik du ska handla ifrån på internet? ] 

 

1 5 8 % 

2 12 20 % 

3 15 25 % 

4 13 21 % 

5 16 26 % 
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Säkerhet 

Smidighet [8. Ange hur viktigt du anser Smidighet och säkerhet vara vid e-handel?] 

 

1 0 0 % 

2 1 2 % 

3 11 18 % 

4 17 28 % 

5 32 52 % 

Säkerhet [8. Ange hur viktigt du anser Smidighet och säkerhet vara vid e-handel?] 

 

1 0 0 % 

2 2 3 % 

3 6 10 % 

4 15 25 % 

5 38 62 % 
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9. Hur trygg känner du dig när du handlar på internet? 

 

Mycket otrygg 2 3 % 

Ganska otrygg 5 8 % 

Varken/eller 6 10 % 

Ganska trygg 32 52 % 

Mycket trygg 16 26 % 

10. Har du någon gång e-handlat från utlandet? 

 

Ja 43 70 % 

Nej 18 30 % 



54 
 

11. Känner du dig mer eller mindre säker när du e-handlar från utlandet i jämförelse 

mot i Sverige? 

 

Mer säker 0 0 % 

Ingen skillnad 21 36 % 

Mindre säker 37 64 % 

12. Känner du till certifieringen Trygg e-handel? 

 

Ja 28 45 % 

Nej 34 55 % 

13. Vad anser du vara den viktigaste aspekten för att känna dig säker när du handlar 

från en butik online? 

Viktigast är att den är Trygg e-handel certifierad. Företaget är stort och offentligt. Det ska vara lätt att 

veta vilka de är och kunna få tag i dem vid problem Att andra kunder lämnar goda omdömen. F-

skattsedel Att tekniken och reglerna som används är säkra. Att betalningen sker på ett tryggt och 

säkert sätt och att man snabbt får en bekräftelse på sitt köp. Den viktigaste aspekten är nog vad 

hemsidan/företaget har för anseende hos andra, men bortsett från det spelar det stor roll hur bra 

intryck själva hemsidan ger. Om den skulle se ut som om den var skapad på 90-talet gör det att man 

blir väldigt tveksam eftersom man då har anledning att tro att man inte lagt någon större vikt på 

säkerhet. kommentarer från andra kunder väger tungt, bör källkritiseras ordentligt dock eftersom det är 

lätt att skapa "falska" kommentarer. - Att andra handlat från butiken eller att jag har hög tillit för 

leverantören. Det är också viktigt hur mycket pengar det handlar om, är det en mindre summa spelar 

inte säkerheten lika stor roll.Många goda kundomdömen där deras köp gått bra och där de fått de 
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varor i det skick de förväntat sig. Omdömen från andra kunder via diverse anonyma forum. Se fråga 

7 Att jag känner igen företaget och andra kunder har haft en postitiv upplevelse Att det är säkert att 

betala, vill inte att bankuppgifterna kommer i fel händer! Viktigast för mig är trovärdighet, att sidan 

verkar seriös. Om jag inte känner till sidan googlar jag och ser om andra har haft problem och vilka 

problem de haft. Om det är en auktionssida så som ebay/amazon så kollar jag vilken feedback 

säljaren har och hur mycket denne sålt förut. När jag kommer till betalsidan så avbryter jag köpet och 

letar vidare om den känns "konstig" t.ex. formatteringen känns oprofessionell, eller om 

kreditkortsinformation inte skickas krypterat. Om det är en svensk sida som inte använder ett känt 

företag för betalning (t.ex. dibs) så är det också en varningsflagga för mig. Möjlighet att handla på 

faktura. Att bank transaktionen går igenom som förväntat det finns inget värre än när det strular och 

man vet inte om pengar dragits o köpet inte registrerat ellet att något strular vid 

betalning. Certifiering Att jag känner andra som har handlat på sidan. Att sidan är svensk. Vara säker 

på att jag får mina varor, och rätt varor. Att det är en känd butik eller jag handlat där tidigare. Går 

tyvärr oftast på priset och tänker inte på så mkt annat. Antar bara att de borde va säkert Möjligheten 

att kunna betala med faktura Flummig enkät Att känna till företaget. Säker frakt, bra pris, 

kundrättigheter(returrätt, öppet köp, osv) Att inte David slår mig för att jag gjort fel. Jag är rädd... Att 

man får ett seriöst intryck av hemsidan. Kundomdömen och att det har en certifiering Ett känt företag 

med goda omdömen. kundomdömen/recentioner så man vet att företaget är seriöst Att man nyttjar t 

ex paypal eller e-legitimation eller åtminstone erbjuder möjligheten ger en seriös framtoning. Det ska 

dessutom finnas kontaktuppgifter till företaget lättillgängligt. Att dom har regler som dom tydligt visar 

upp, kontrakt, samt samarbete med metoder/företag som står för säkerhet för e-handel. Att dem 

verkar seriösa och man kan läsa recensioner/omdömmen från andra kunder. Bra pris Bra omdömen 

från andra kunder Kör på https:// Att säljaren upplevs som seriös på alla sätt och vis. Detta grundas i 

kundomdömen, smidighet för leverans och retur samt hur väl felhanteringen sköts. Att företaget är 

registrerat (gärna med en fysisk butik), jag har svårare att lita på företag som enbart handhåller e-

handel. Att olika betalmetoder finns erbjudna och att säkerheten kring dessa kan garanteras 

(kryptering via SSL tex). Pris Betalningslösningen och tidigare omdömen Ryktet, den ska hellst inte ha 

några skandaler eller dålig reputation. Har den fått bra feedback av många personer, speciellt vänner, 

så litar man på hemsidan. Att ha fancy passwords och inte så mycket hackers med internets. Att jag 

får handla vad jag vill. 

Antal dagliga svar 

 

 


