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ABSTRACT 
ARONSSON, E. HAGSTRÖM, L. 2016. PERSONLIG SÄKERHET PÅ INTERNET. 
KULTURGEOGRAFISKA INSTITUTIONEN, UPPSALA UNIVERSITET.   
 
Idag används Internet bland annat som ett kommunikationsmedium för folk att interagera med varandra på olika sätt, 
oberoende av geografisk tillhörighet. Så kallade virtuella communities blir fler och fler samt lockar en större skara 
användare. En virtuell community som används flitigt i Sverige är annonsplatsen Blocket. Där upprättas dagligen 
kontakt mellan för varandra okända människor i syfte att handla av varandra. Dessa interaktioner väcker särskilda 
frågor angående tillit och säkerhet på Internet. Syftet med denna uppsats är att undersöka personlig säkerhet i och 
med användandet av Internet som kommunikationsmedium. Mer specifikt studeras tilliten till Blocket och dess 
användare, samt hur tilliten påverkar användarens känsla av säkerhet vid handel. Åsikter från studenter har samlats in 
angående Blocket i termer av personlig integritet, fysiska möten, pengaöverföring samt tillit. Information om 
Blockets egna strategier angående kundsäkerhet har även undersökts. Sammanfattningsvis har vår studie visat att 
osäkerheten kring personlig säkerhet på Blocket ofta ligger i det fysiska mötet. Tillit mellan användare är viktigt för 
en virtuell community av Blockets karaktär, och genom ökad kommunikation mellan användarna kan tilliten 
förbättras. Implementering av kommunikationsfunktioner kan minska osäkerheten vid handel med främmande 
människor på Internet och minska osäkerheten kring det fysiska mötet. 
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1. INLEDNING 
 
En virtuell community (VC) är en plats på Internet där människor med gemensamma intressen 

och mål möts oberoende av en fysisk plats.1 Exempel på populära VC:s är bland annat Facebook 

och Twitter där social interaktion står i fokus, men även hemsidor som eBay och Amazon är 

handelsplatser som drivs av användarna i communityn. Dessa skapar nya möjligheter som innan 

Internets tid inte var möjliga, så som den ökade möjligheten att komma i kontakt med människor 

du inte kände tidigare, utan att mötas fysiskt. Eftersom möjligheten till anonymitet därmed är 

större finns det också många sätt att begå brott med hjälp av Internet och VC:s. Detta skapar 

också krav på var och en av användarna av en VC, och det blir mer upp till den egna användaren 

att inte utsättas för bedrägerier av olika slag. En plats på Internet som är en VC är 

annonseringshemsidan Blocket. Där kan människor från hela Sverige köpa och sälja varor i andra 

hand. Vid eventuell handel kan användarna välja att skicka föremål och pengar, eller att träffas i 

ett fysiskt möte för att genomföra samma transaktion. Genom att det är användarna själva som 

väljer vilka andra användare de ska lita på, och också handla med, är det upp till användarna att 

vidta säkerhetsåtgärder. I denna uppsats utgörs användarna av studenter som alla har växt upp 

med Internet och som var och en har egna åsikter och attityder kring säkerhet på Internet, och det 

är dessa vi vill undersöka. Den andra sidan av handeln på Blocket är företaget själv. Hur de 

bygger upp en tillförlitlig verksamhet för att minska brottsligheten som sker med hjälp av 

hemsidan, samt vilka strategier de har för att försäkra användarna om säker handel är också något 

vi kommer att undersöka. 

1.1  Syfte 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur personer upplever sin personliga säkerhet vid användandet 

av Internet som kommunikationsmedium. Mer specifikt syftar uppsatsen till att studera tilliten till 

en VC och dess användare, samt hur tilliten påverkar användarens känsla av säkerhet vid handel. 

De säkerhetsaspekter uppsatsen belyser och som är intressanta att studera ur ett personligt 

säkerhetsperspektiv är personlig integritet, fysiska möten samt förmedling av pengar. Dessa 

områden blir aktuella i och med handel på Blocket och de valdes eftersom vi anser att de är lätta 

att relatera till för studieobjekten, som är studenter i Uppsala vilka har använt sig av 

annonsplatsen Blocket det senaste året.  

 

                                                
1 Ridings, C. Gefen, D, Virtual Community Attraction: Why People Hang Out Online (2004) 
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1.2  Frågeställning  
Följande frågeställningar är intressanta att besvara för att uppfylla syftet med uppsatsen. 

 

• Hur kan tillit skapas inom en VC?  

• På vilket sätt påverkar Blockets utformning tilliten till hemsidan?  

• Vad har studenterna för åsikter och attityder om tillit och säkerhet på Blocket? 

2. VISUALISERING AV INTERNET 

 
Sedan Internets inträde i början av 1990-talet har geografer diskuterat hur det virtuella ska 

analyseras. Forskare menar att det virtuella är ett sociotekniskt producerat rum, där information 

och representation formar nya dimensioner. Det finns även forskning som visar att geografi är ett 

passande ämne för att undersöka och informera kring det sociala kopplat till digital teknik, 

speciellt i kombination med rumslig erfarenhet och kunskap.2 Internet utgörs till del av 

geografiska och rumsliga metaforer för att visualisera sådant som egentligen är flöden av digitala 

och elektroniska signaler. 3 Det engelska ordet för hemsida är website och en brandvägg används 

för skydda ett nätverk mot intrång. En teknik som är på frammarsch kallas virtuell verklighet, 

vilket enligt nationalencyklopedi är en “datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever 

sig vara och agera.”4 Dessa är exempel på fysiska och geografiska begrepp som används för att 

människor ska förstå Internets annars komplexa infrastruktur och de aktiviteter som sker där. 

Dessa rumsliga metaforer med ursprung ur geografins terminologi gör att vi kan bilda oss en 

uppfattning om materiella och sociala platser från det vardagliga livet, för att sedan appliceras på 

det virtuella.5 Just av denna anledning vill vi studera Internet ur ett kulturgeografiskt perspektiv.  

Internets roll som ett offentligt rum för människor formas av två karaktärsdrag; att det 

både är överallt förekommande och personligt på samma gång. Internet gör så att människor kan 

finna nya vägar för att interagera ekonomiskt, politiskt och socialt, istället för att vara bunden till 

en fysisk plats som ett bibliotek eller en bank för att utföra samma interaktion.6 

                                                
2 Kinsley, S. The matter of ‘virtual’geographies. Progress in Human Geography, (2014)  s.365 
3  Graham, S. The end of geography or the explosion of space? Conceptualizing space, place and information technology. (1998) 
s 166 
4  ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/virtuell-verklighet 
5 Graham, S. The end of geography or the explosion of space? Conceptualizing space, place and information technology. (1998) 
s.165-166 
6 Camp, Jean, Chien, Y.T. The internet as public space: concepts, issues, and implications in public policy. (2000) s.3-4 
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 Det går även att se på Internet som ett rum med egna kulturella och sociala 

förutsättningar, på samma sätt som vi ser fysiska platser.7 Vissa forskare menar att Internet är en 

plats som går att kartlägga och som går att se ur ett rumstidsgeografiskt perspektiv. De menar 

dock att det finns problem, då Internet är komplext med sin snabba expansion av antalet 

tillämpningsområden, samt att vi fortfarande är i början av dess utveckling. Detta gör det svårt att 

se den övergripande strukturen.8 Av denna anledning är det intressant att göra fortsatta studier 

som denna. 

3. SÄKERHET PÅ INTERNET 

 
Detta kapitel ämnar sätta in läsaren i hur synen på personlig säkerhet har förändrats i och med 

den ökande användningen av Internet. Kapitlet beskriver även vilka säkerhetsrisker som en 

medlem av en så kallad VC kan ställas inför. En genomgång av dessa säkerhetsrisker är till hjälp 

för att analysera vilka vanliga potentiella säkerhetsrisker som kan finnas inom en särskild VC, 

samt vad en medlem bör tänka på för att undvika dessa risker. 

3.1  Internetbrott eller brott på Internet? 

I denna uppsats är det viktigt att belysa att det dels finns både så kallade IT-brott men även brott 

som begås med hjälp av Internet som kommunikationsmedium, men som inte faller under 

kategorin IT-brott inom brottsbalken. I svensk lag finns det i dagsläget två definierade IT-brott, 

dessa är dataintrång och datorbedrägeri.9 Dock genomförs brott som faller under andra lagar med 

hjälp av Internet och andra informationsteknologiska tjänster. Vanliga brott som sker med hjälp 

av IT är bland annat bedrägeri, näthat, phishing och trojaner.10 Inom en VC riskerar medlemmar 

att utsättas för dessa senare brott, då det sker en social interaktion mellan medlemmarna. Istället 

för att en förövare ska lyckas med att genomföra ett dataintrång i en välskyddad databas för att 

komma åt känslig information, kan förövaren utnyttja sociala interaktioner inom comunityn. På 

så sätt kan känslig information om medlemmarna bli tillgänglig utan att förövaren behöver ta sig 

in i en skyddad databas.11   

                                                
7 Shapiro, S. Places and spaces: The historical interaction of technology, home, and privacy, (1998) s.275-276  
8 Kitchin, R, Dodge, M. The Emerging Geographies of Cyberspace. (2002) s.340-341  
9 https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/It-relaterade-brott/ 
10riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Brott-som-begas-pa-
internet_H3022649/?text=true 
11 http://searchsecurity.techtarget.com/definition/social-engineering 
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 2015 släpptes en rapport12 som behandlar hur tillgången till information, oavsett plats och 

tid på dygnet, har ökat kraftigt de senaste åren. Samtidigt som detta bidrar till nytta inom flera 

områden har det i sin tur lett till nya typer av hot och risker.13  Idag kan internetangrepp utföras 

från i stort sett alla platser på jorden. Tillsammans med anonymitetstjänster och juridiska aspekter 

är det svårt att hitta en angripare. Det faktum att en angripare kan vara i stort sett anonym på 

Internet gör att personer som drar sig för att genomföra fysiska angrepp gör dessa elektroniskt 

istället.14  

3.2  Personlig säkerhet 

Begreppet säkerhet definieras olika beroende på vem som tillfrågas. Dictionary of human 

geograpyh definierar det som att säkerhet handlar om framtiden eller rädslan om framtiden. Det 

innefattar samtida risker men även potentiella framtida risker. Det innefattar kontroll, visshet och 

förutsägbarhet i en osäker värld där upprätthållandet av säkerhet ofta innefattar våldsamma 

handlingar.15 År 1994 upprättade FN:s utvecklingsprogram ett koncept de kallar mänsklig 

säkerhet. Detta koncept togs fram i syfte att ändra synen på hur säkerhet studeras. Tidigare har 

nationell säkerhet varit i fokus men har nu vidareutvecklats till att även behandla 

säkerhetsaspekter hos människor. Denna förflyttning av fokus riktar in sig på att minska olika 

risker och förhindra faror som vanliga människor utsätts för i dagens samhällen.16 

Något som definitionen av mänsklig säkerhet inte tar upp är aspekten av personlig 

integritet. Personlig integritet kan definieras som den enskildes rätt att kontrollera vem som kan 

få tillgång till dennes privata information.17 I dagens internetsamhälle är den personliga 

integriteten ett ytterst aktuellt ämne. Därför är det intressant att studera hur människor resonerar 

kring sin personliga integritet i förhållande till och i kombination med sin mänskliga säkerhet. 

Det kan visa sig att den personliga integriteten är viktig för att människor i dagens samhälle ska 

uppleva mänsklig säkerhet.  

3.3  Internet och den personliga integriteten 

Ursprungligen var storskalig databehandling något som utfördes av institutioner som hade 

kontroll över centraliserade databaser, exempelvis institutioner som nuvarande Statistiska 

                                                
12 Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten 
13 http://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd.html 
14 SOU 2015:23, Infomations- och cybersäkerhet i Sverige, 2015, sida 64-69 
15  Gregory, D, Johnston, R, & Pratt, G (eds). Dictionary of human geograpyh. (2009) s .672 
16  Ibid s.673 
17  lagen.nu/begrepp/Personlig_integritet 
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Centralbyrån. PC:ns och Internets uppkomst i hemmet har gjort så att många fler kan samla in 

och behandla personlig information. Detta har lett till stora förändringar i hur data kan användas 

för att kartlägga personers privatliv. På grund av detta har skydd av personlig data och andra 

säkerhetsaspekter på Internet blivit en samhällsfråga som stater och andra institutioner insett 

vikten av.18 

 2006 släppte Post- och telestyrelsen en rapport vilken innehåller en strategi för ett säkrare 

Internet i Sverige. Ur rapporten framgår att säkerhetsfrågor kring Internet är ett komplext område. 

Förutom att innefatta frågor om sårbarhet och skydd för infrastrukturen väcks även frågor om det 

ansvar staten, operatörer och internetanvändare har. Majoriteten av rapporten riktar in sig på hur 

Sverige ska skydda Internets infrastruktur på ett samhällsplan, men det finns även delar som rör 

det privata användandet vilket är av intresse för denna uppsats. Ur rapporten går det att läsa att 

slutanvändarna av Internet har ett ansvar för säkerheten i sin närmaste miljö men också för sitt 

beteende på Internet. Ett av hoten mot Internets infrastruktur är delvis säkerhetsbrister i 

slutanvändarnas produkter, men även bristande säkerhetstänk. De säkerhetsproblem som en 

slutanvändare kan komma i kontakt med är komplexa, och det krävs ofta en bred förståelse för att 

kunna säkra sin egen miljö.19 

Ett nationellt IT-brottscentrum öppnades i oktober 2015. Där finns det specialutbildade 

poliser som med sin expertkompetens ska hjälpa Sverige att klara upp fler IT-relaterade brott. 

Som nämnts tidigare i uppsatsen finns det flera brott kopplade till Internet. Ett av dem är som 

sagt bedrägeri, vilket innebär att en person vilseleder en annan person i syfte att bedragaren tjänar 

ekonomiskt på det och att den utsatta personen i sin tur utsätts för ekonomisk skada. Bluffakturor 

är ett exempel på ett bedrägeri som kan utföras via Internet, exempelvis via ett mejl. 156 000 

bedrägeribrott anmäldes i Sverige år 2014, varav 39 procent utfördes med hjälp av Internet.20 

Vidare finns näthat som är ett samlingsbegrepp som kan utgöras av olika typer av brott. Dessa 

kan bland annat vara olaga hot, ofredande och förtal. Det är sällan åtal väcks i dessa frågor, men 

om det görs är det oftast om brottet förknippas med sexualitet, rasism eller att någon misstänks 

vara grovt kriminell.21 Ett annat brott är phishing som innebär att en förövare ämnar komma över 

personliga uppgifter på Internet i ett brottsligt syfte. Exempelvis kan ett mejl skickas till en 

person där den utsatta personen via en länk förs vidare till något personen tror är sin egen bank, 

och där fyller i bankuppgifter som förövaren får del av. Ett annat exempel på brott kopplad till 

                                                
18 Segura-Serrano, A. Internet regulation and the role of international law, (2006) s. 213 
19 Post & Telestyrelsen,  Strategi för ett säkrare Internet i Sverige (2006) 
20riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Brott-som-begas-pa-
internet_H3022649/?text=true 
21 regeringen.se/rattsdokument/proposition/2013/11/prop.-20131447/ 
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Internet är en trojan. Det är ett program som tar sig in på en dator otillåtet genom att dölja sig 

bakom något på Internet, exempelvis en bild, en film eller ett dokument, för att sedan samla 

information i den infekterade datorn. Att använda sig av en trojan är ett dataintrång och därmed 

ett IT-brott.22 

4. BLOCKET 

 
Blocket är en webbplats vars huvudsakliga användningsområde är för privatpersoner och företag 

att kunna lägga upp annonser. Sidan är ett forum som låter användare annonsera, köpa och sälja 

varor och tjänster.23 Blocket har fyra miljoner unika besökare varje vecka, och en studie från 

Ipsos 2012 visar att 99 procent av Sveriges befolkning är bekanta med hemsidan, samt att 70 

procent av befolkningen har sålt eller köpt något på hemsidan.2425 

 Det kan tänkas att handel på Blocket kan gå till på olika sätt beroende på vad som säljs 

samt hur köparen och säljaren väljer att genomföra transaktionen. Vid handel av små och 

lätthanterliga varor måste inte handeln vara bunden till en särskild plats, utan kan genomföras på 

en på förhand överenskommen offentlig plats. Där kan sedan både varan och pengar överföras. 

Små varor kan också postas. Att köpa en vara av en främmande person som en köpare inte har 

träffat kan ses som ett riskmoment då det ofta förväntas att köparen betalar innan säljaren skickar 

varan. Just denna säkerhetsrisk är något Blocket har utvecklat en tjänst för att eliminera och 

beskrivs längre ned i detta kapitel. Ifall det är något stort och otympligt som säljs ställer det andra 

krav på transaktionen av varan. En bil eller ett skåp går inte att posta och kanske inte är möjligt 

att ta till en offentlig plats. Det kan tänkas att en intressent vill se och testa varan innan ett 

eventuellt köp för att se att varan motsvarar dess förväntningar. I detta fall krävs det att en 

potentiell köpare tar sig dit varan är, i många fall hemma hos säljaren. Denna situation är ett 

exempel på där en kontakt har upprättats mellan två personer på en virtuell plats, i detta fall 

Blocket, som sedan leder till ett möte i den fysiska världen. Detta leder till nya säkerhetsaspekter 

som är intressanta att studera, då Blocket för närvarande inte har en tjänst för att eliminera dessa 

risker.   

 Då Blocket är en hemsida som använder sig av Internet som handelsplats mellan 

människor i olika delar av Sverige utan krav på vetskap om vem köparen eller säljaren är finns 

det möjlighet att använda Blocket på ett olagligt sätt. Exempel på hur detta kan gå till är några av 
                                                
22  polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/It-relaterade-brott/  
23 http://www.blocket.se/regler.htm 
24 http://www.blocket.se/omblocket.htm 
25 http://www.hui.se/nyheter/begagnatbarometern-q1-2013 
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de internetbrott vi har nämnt tidigare. Detta kan vara bedrägeri, så som när stulna cyklar säljs på 

blocket med förfalskade kvitton,26 phishing om någon av parterna kommer över personlig 

information och använder dessa i brottsligt syfte, eller att dataintrång sker via en trojan, 

exempelvis i ett mejl. Något som inte är ett internetbrott men som personer vid användandet av 

en VC möjligtvis vill undvika är de risker fysiska möten mellan två okända parter kan innebära.  

Blocket har nyligen utvecklat en tjänst de kallar Blocketpaketet som kombinerar frakt 

över hela Sverige med säker betalning. Genom att använda denna tjänst kan både säljaren och 

köparen undvika potentiella säkerhetsrisker vid genomförandet av betalning och vid leverans av 

varan. Köparen hämtar och betalar paketet hos sitt ombud och har 24 timmar på sig att 

kontrollera att varan motsvarar förväntningarna. Om varan inte motsvarar förväntningarna 

returnerar köparen varan och får pengarna tillbaka.27  

 Tjänsten Blocketpaketet syftar till att få besökare av hemsidan att känna sig säkrare vid 

dels transaktionen av pengar men också vid det fysiska överlämnandet av varan. Det kan dock 

finnas fler säkerhetsaspekter som Blocket som VC behöver ha i åtanke för att få sina medlemmar 

att känna sig säkra med interaktionen på hemsidan, vilka vi hoppas vår undersökning kan 

förtydliga. 

5. TIDIGARE STUDIER 

 
Nedan presenteras tidigare forskning som ska hjälpa oss att förstå hur användare av Blocket 

relaterar till varandra samt aspekterna personlig integritet, fysiska möten och förmedling av 

pengar. Ett ramverk för hur Blockets struktur kan undersökas och varför människor söker sig till 

hemsidor som Blocket redogörs för. I avsnitt 5.2.1 introduceras en generell teori om 

institutionsbaserad tillit. Därefter presenterar vi vad som tidigare har skrivits om tillit och 

förtroende mellan användare på denna sorts hemsidor, då vi anser att denna tillit spelar en roll när 

det kommer till hur människor förhåller sig till och genomför transaktioner av olika slag på 

Blocket. 

5.1  Virtuella Communities  

En VC kan definieras av människor med delade intressen där elektronisk kommunikation är det 

primära kommunikationsmediumet. Inom geografin är en community kopplat till en geografisk 

                                                
26 http://www.sydsvenskan.se/malmo/200-kopte-stulna-cyklar-med-forfalskade-kvitton/? 
27 https://www.blocket.se/blocketpaketet/blocketpaketet.htm  
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plats, exempelvis kan det utgöras av ett område av grannar i ett bostadsområde som har 

gemensamma intressen eller mål för just denna fysiskt existerande community. Det virtuella i en 

VC innebär att det inte finns någon fysisk plats kopplad till communityn. Istället skapas en VC 

när sociala grupperingar formas via Internet bestående av tillräckligt många personer som håller 

en allmän diskussion levande tillräckligt länge. I denna community skapas nätverk av personliga 

relationer på Internet.28 Communities som Facebook, WhatsApp, Instagram och Twitter är idag 

välkända communityplattformar som främst är till för att dess användare ska interagera socialt via 

Internet, bland annat genom chattfunktioner, röstsamtal, bild och videodelning.29 En VC kan 

förenklat beskrivas som en plats där personer återkommer frekvent för att delta i sociala 

interaktioner. I och med detta infinner sig en känsla bland medlemmarna av communityn att de 

utgör en del av större social grupp och där det finns sociala band och relationer till andra 

medlemmar i communityn.30 Definitionen av en VC varierar dock i tidigare studier. Vissa säger 

att en VC definieras av en grupp människor med gemensamma intressen och mål, som till en 

majoritet av tiden interagerar på Internet. Med en majoritet av tiden menas att inom vissa VC:s 

sker även möten i den fysiska världen bland dess medlemmar.31  

 

5.1.1 Människors anledning att söka sig till en virtuell community 

Den vanligaste anledningen till att folk ansluter sig till en VC är åtkomsten av information som 

finns tillgänglig där. Den information som delas inom communityn utgör endast en liten del av 

den totala information som finns tillgänglig på Internet. Dock är informationen 

medlemsgenererad, till skillnad från övrig information på Internet som oftast är försedd av olika 

hemsidor. Studier visar att VC:s är attraktiva platser att vända sig till för att få emotionell 

stöttning, uppmuntran och en känsla av tillhörighet.32 

 Somliga menar att Internets största inverkan på människan inte är 

informationsprocessering som det möjligtvis var när Internet slog igenom, utan snarare dess 

påverkan på sociala relationer.33 Ytterligare en anledning till att människor söker sig till en VC är 

för att hitta nya vänner. Internets struktur gör att det ofta är lättare att komma i kontakt med 

likasinnade personer via en VC än vad det är att komma i kontakt i den riktiga världen, särskilt 

om det gemensamma intresset är av den ovanligare sorten. En fjärde anledning att ansluta sig till 

en VC är tack vare dess nöjesvärde. Användning av Internet brukar i allmänhet ses som en 

                                                
28 Ridings, C. Gefen, D, Virtual Community Attraction: Why People Hang Out Online (2004) 
29 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_virtual_communities_with _more_than_100_million_active_users 
30 Ridings, C. Gefen, D, Virtual Community Attraction: Why People Hang Out Online (2004) 
31 Koh, J, Young-Gul, K. Sense of Virtual Community: A conceptual framework and empirical validation 
32 Ridings, C. Gefen, D, Virtual Community Attraction: Why People Hang Out Online (2004 
33 Dodge, M, Kitchin, R. Mapping Cyberspace.  (2000). 
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nöjesform på samma sätt som att titta på film eller lyssna på musik. Internets nöjesvärde kan även 

appliceras på VC:s.34 

5.2  Tillit till Internet som en marknadsplats 

Marknadsplatser på Internet är communities av köpare och säljare som utbyter information om 

produkter och koordinerar transaktioner med hjälp av internetteknologier. Dessa marknadsplatser 

har i uppgift att samla och processera information samtidigt som de ska skapa tillit till 

marknadsplatsen och reducera känslan av risk för en användare. Internets natur och struktur 

skapar unika risker som inte finns vid handel i en fysisk affär, eftersom produkten eller säljarens 

identitet inte kan konfirmeras vid förhandlingen. En generell tillit till säljarna på marknadsplatsen 

är den första aspekten en potentiell köpare reflekterar över när den väljer om den ska leta efter 

produkter på marknadsplatsen. Inom engelskan anger termen trust transference den tillitskänsla 

en användare har för ett fåtal andra individer på marknadsplatsen, som sedan generaliseras till en 

allmän känsla om tillit för hela marknadsplatsen. Detta är vanligt förekommande inte bara på 

marknadsplatser, utan på Internet i stort.35 

 

5.2.1 Institutionsbaserad tillit 

Institutionsbaserad tillit är tillit som är baserad på garantier och rekommendationer från en tredje 

part. Vissa hävdar att tillitsbaserade relationer mellan köpare och säljare sällan uppstår spontant 

utan behöver stabila institutioner. Detta är särskilt viktigt då köpare och säljare inte har en 

tidigare relation och även om de har olika sociala och kulturella bakgrunder. Exempel på dessa 

institutioner är digital certifiering för att exempelvis identifiera en användare, eller 

tredjepartstjänster som erbjuder säkra betalningslösningar som sker utanför handeln mellan två 

personer. Det finns även institutionella strukturer som är marknadsdrivna, så som tilliten till 

hemsidan som driver VC:n eller feedback-mekanismer. I studien Building Effective Online 

Marketplaces with Institution-Based Trust visar Pavlou och Gefen att dessa marknadsdrivna 

institutioner hade en större effekt på en köpares tillit i en marknad av säljare. Betalningsalternativ 

från tredje part och kreditkortsgarantier vilka är mer legalt bindande strukturer, hade en mindre 

effekt på en köpares tillit till marknaden. Pavlou och Gefen säger vidare att dessa marknadsdrivna 

                                                
34 Ridings, C. Gefen, D, Virtual Community Attraction: Why People Hang Out Online (2004) 
35 Pavlou, P.A. Gefen, D. (2004), Building Effective Online Marketplaces with Institution-Based Trust, Information Systems 
Research, vol. 15, no. 1, pp. 37 
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mekanismer kan vara mer kraftfulla när det kommer till att inge tillit till en köpare i miljöer där 

lagar och regler är mindre tydliga.36 

 

5.2.2 Tillit inom en virtuell community 

Blocket är inte den enda hemsidan på Internet där det sker detaljhandel mellan privata aktörer, 

utan det finns många liknande sidor. En av de kanske mest kända hemsidorna är det amerikanska 

annonsplatsen eBay. Då eBay har funnits i över 20 år har det gjorts flera undersökningar för att ta 

del av framgångsreceptet men även för att förstå hur användarna tänker. I artikeln In Community 

We Trust: Online Security Communication at eBay undersöker Boyd hur eBay har byggt upp en 

säker community för användarna. Boyd menar att anledningen till att eBays medlemmar har 

förtroende för sidan är tack vare hur communityn är konstruerad, och att själva communityn är en 

retorisk konstruktion skapad för att inge förtroende. Känslan av gemenskap som bildas gör att 

alla interaktioner på hemsidan kan synas av andra medlemmar, vilket leder till en vilja att bete sig 

på ett ärligt och förtroendegivande sätt. Boyd hävdar dock att communityn utgör grunden för tillit 

mellan köpare och säljare, men sunt förnuft bland både köpare och säljare är lika viktigt.37 

Boyd framhäver i sin artikel att andra forskare riktar kritik mot eBay när hemsidan marknadsför 

sig som en community. Termen pseudocommunity appliceras på grupper eller forum som ser sig 

själva som communities, men som brister i engagemang och interaktion mellan dess medlemmar. 

De tar även upp att benämningen av eBay som en community har setts som ett svepskäl för att 

undvika att behöva ha en bra kundtjänst från företagets sida. Vissa användare hävdar att genom 

att bli intvingad i communityn för att kunna bedriva handel försvinner vissa rättigheter jämfört 

med om de hade varit kunder hos eBay som företag.38 

 Säkerhetsfunktioner som försäkringar och säkra betalningslösningar som behandlas av en 

tredje part menar Boyd kompenserar för bristande tillit i communityn. Dessa tjänster förmedlar 

en känsla av att det finns risker inom communityn, som medlemmarna inte är kapabla att åtgärda 

själva. Boyd menar vidare att när en VC frångår ett system som bygger på gemenskap och 

samarbete, som fallet är inom en community, till ett mer kontrollerat system leder det till mindre 

tillit mellan användarna.39 

 I studien From Virtual community members to C2C e-commerce buyers: Trust in virtual 

comunities and its effect on consumers’ purchase intention visar Lu, Zhao och Wang att 

                                                
36  Pavlou, P.A. Gefen, D. (2004), Building Effective Online Marketplaces with Institution-Based Trust, Information Systems 
Research, vol. 15, no. 1, pp. 37 
37 Boyd, J. (2002), In Community We Trust: Online Security Communication at eBay. Journal of Computer-Mediated 
Communication 
38 Ibid 
39 Ibid 
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marknadsplatser på Internet där det sker customer-to-customer (C2C) handel gynnas av att bygga 

upp en VC för att etablera tillit till hemsidan. Lu, Zhao och Wang visar att folk överlag litar mer 

på VC:s än på C2C-hemsidor, och de menar att sådana hemsidor bör överväga att implementera 

funktioner som gör att medlemmar kan interagera för att på så sätt främja handeln på hemsidan 

samt öka tilliten till hemsidan. Inom VC:s kan företag på ett effektivare sätt genomföra riktade 

marknadsföringskampanjer eftersom VC:s ofta drar till sig personer med liknande intressen och 

preferenser. Lu, Zhao och Wang menar att VC:s motiverar mer erfarna användare att dela med 

sig av sina erfarenheter till mindre erfarna användare. På detta sätt får användare en tilltro till 

communityn genom att den delger användbar information, vilket Lu, Zhao och Wang menar är ett 

effektivt tillvägagångssätt att öka tilliten till marknadsplatsen.40  

 Lu, Zhao och Wang skriver att för att bygga upp tillit till en VC gynnas marknadsplatsen 

av att ha strukturella regler och försäkringar, att uppmuntra till medlemsinteraktion samt ha 

intressebaserade delforum. Medlemsinteraktionen kan uppmuntras genom att exempelvis erbjuda 

belöningar till de bästa och mest populära svaren till en fråga ställd på forumet. Detta leder till att 

medlemmar blir bekanta med varandra och tillit har lättare att skapas. Själva tilliten till en 

specifik medlem inom en VC påverkas positivt av kunskapsbaserad igenkänning, 

karaktärsbaserad upplevd igenkänning, institutionsbaserad strukturell försäkran samt en 

personlighetsbaserad tillitsbenägenhet. Regler och normer på hemsidan är exempel på strukturell 

försäkran som författarna menar ska läras ut till sina medlemmar, samt att de ska lära sig vad som 

händer om reglerna bryts. När de har den vetskapen blir medlemmarna mer benägna att följa 

normerna på hemsidan som i sin tur leder till högre tillit inom VC:n.41 

 Avslutningsvis säger Lu, Zhao och Wang att genom att genom att bygga upp tillit mellan 

medlemmar inom en VC blir följden att tillit även byggs upp för C2C-hemsidan som driver 

communityn. Denna kombinerade tillit till både communityn samt hemsidan påverkar köparens 

intentioner att söka upp information samt att genomföra ett köp.42  

 

 

 

 

                                                
40 Lu, Y, Zhao L, Wang. B, From Virtual community members to C2C e-commerce buyers: Trust in virtual comunities and its 
effect on consumers’ purchase intention. (2009) 
41 Ibid 
42 Ibid 
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6. METOD 

 
För att få svar på frågeställningen krävdes det en metod, vilket är ett sätt att nå målet genom att 

följa vissa regler och strukturer.43 I detta stycke kommer vi diskutera vilka strukturer vi valde för 

att samla in den data vi behövde.  

6.1  Kvantitativ studie 

För att på bästa sätt kunna besvara frågeställningen krävdes det en större mängd svar att dra 

slutsatser från. En kvantitativ metod leder till en bredare undersökning vilket var en förutsättning 

för att kunna svara på vår frågeställning.44  

 

6.1.1 Enkät 

Genom att skicka ut enkäter till studenter på Uppsala Universitet kunde vi samla in data i en 

större omfattning än om vi endast hade förlitat oss på att genomföra intervjuer.45 För att få en så 

stor population som möjligt att svara på enkäterna valde vi att ha formuläret i datorform för att 

kunna skicka till respondenter över Internet.  

 Vi lade ner mycket tid på att se till att frågorna på enkäten täckte in hela vårt 

ämnesområde för att på så sätt vara säkra på att få svar på vår frågeställning. Det var även viktigt 

att se till att frågorna var lättförståeliga för att undvika missförstånd.46 Genom att skicka ett utkast 

av enkäten till två testpersoner fick vi återkoppling på enkäten med förbättringsområden som 

implementerades i enkäten.47 En av fördelarna med enkäter var att genom att inte ha ledande 

frågor kunde svarspersonen formulera sig hur den ville utan påverkan från till exempel en 

intervjuperson. Enkäterna var även anonyma vilket gjorde att svaren i vissa fall kan ha varit mer 

sanningsenliga då personen inte behövde oroar sig för hur dennes svar skulle uppfattas.48 Trots 

anonymiteten rörde sig de första frågorna på enkäten om vem personen var för att kunna få en 

demografisk utgångspunkt. Detta behövdes för att vi senare skulle kunna dra slutsatser och se 

mönster i de svar vi mottog. Resterande frågor rörde sig bland annat om personlig integritet, 

fysiska möten och pengatransaktioner i och med användning av Blocket. Detta då vi ansåg att 

dessa var områden där det fanns en säkerhetsrisk på Blocket. Sista frågan på enkäten var om 

                                                
43 Kvale, S, Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. (2009) s.98 
44 Eliasson, A. Kvantitativ metod från början. (2010) s.31 
45 Eliasson, A. Kvantitativ metod från början. (2010) s.30 
46 Eliasson, A. Kvantitativ metod från början. (2010) s.28 
47 Eliasson, A. Kvantitativ metod från början. (2010) s.42 
48 Ibid 
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respondenten kunde tänka sig att medverka på en intervju senare under våren och i så fall bads 

denne att ange sin mejladress. 

 Enkäten som skickades ut hade 15 olika frågor där de flesta frågorna var icke öppna 

frågor. Detta betyder att svaren på frågorna var fasta alternativ som hade getts till de svarande. 

För att ändå få en del nyanserade svar, vilket svarsalternativ inte kan ge, ställde vi några öppna 

frågor. Genom dessa kunde vi få fler aspekter som de svarande hade att ge till frågorna.49 

Enkäten lades ut på det sociala mediumet Facebook, och blev tillgänglig till våra personliga 

kontakter samt till slutna sidor för studenter. Det är svårt att ge en exakt siffra av hur många som 

fick möjlighet att ta del av enkäten på detta förmedlingssätt. En uppskattning är att 500 personer 

hade möjligheten att delta i studien, och av dessa svarade 60 personer på enkäten vilket 

resulterade i en svarsfrekvens på drygt tolv procent. Dock antog vi av egen erfarenhet att 

Facebook var ett forum där inlägg försvinner relativt snabbt, alltså drog vi även slutsatsen att alla 

som hade möjlighet att se inläggen inte hann göra det. Den relativt låga svarsfrekvensen hade 

potentiellt kunnat öka om vi även hade delat ut enkäten i pappersform.  På så sätt hade vi kunnat 

ta med enkäten till platser där många studenter samlas och göra en mer påtaglig och personlig 

förfrågan än enbart över Internet. Men i och med att syftet med enkäten var att få en bild av de 

åsikter och praktiker studenter hade om säkerheten på Blocket ansåg vi att 60 svar var en 

godtagbar siffra då svaren kunde hjälpa oss att utforma uppföljande intervjufrågor. Av de 

svarande var hälften kvinnor och hälften män. Vi kunde dock inte vara helt säkra på att 

respondenterna verkligen var de tänkta studieobjekten för uppsatsen, men vi ansåg att risken för 

att utomstående personer ska lägga tid på enkäten var liten.  

6.2  Kvalitativ studie 

En kvalitativ studie innebär att personen som vill undersöka något är en social del av detta 

något.50 Det som är en fördel med en kvalitativ metod är att den ger inblick i ett område där det 

inte går att få klara svar, utan sammanhang och förståelse är avgörande.  

 

6.2.1 Gruppintervju 

Vi valde att utöver enkäter också genomföra en gruppintervju. Detta eftersom en intervju kan 

vara flexibel och går att anpassa efter situationen. Från den data vi samlat in i enkäterna 

strukturerade vi upp frågor vi ville ha svar på och som inte hade utvecklats tillräckligt i enkäten. 

Detta var alltså sådan data som inte gick att kvantifiera, där det inte gick att räkna sig till ett 
                                                
49 Eliasson, A. Kvantitativ metod från början. (2010) s.37 
50 ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvalitativ-metod 
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svar.51 De områden vi fann som vi ville diskutera mer efter att ha läst enkätsvaren var fysiska 

möten, tillit till en hemsida och dess användare, utelämnandet av personlig information samt oron 

kring handel med stöldgods. Efter att i enkäten frågat efter personer som kunde tänka sig att ställa 

upp på en gruppintervju satte vi samman en intervjugrupp med olika personer från vår 

urvalsgrupp.  

Intervjuer kan göras på flera olika sätt, både i grupp och enskilt. Det går även att variera 

hur en intervju förs. Från att föra en strukturerad intervju, där respondenten enbart svarar på 

tidigare planerade frågor, till att göra en ostrukturerad intervju som liknar mer ett samtal mellan 

intervjuaren och respondenten. Eftersom vi valde att göra en gruppintervju valde vi också att 

intervjun skulle vara semistrukturerad. Detta för att vi fann en fördel med att kunna ställa 

följdfrågor, och att fördjupa sig i ämnen respondenterna var intresserade av.52 Vi undersökte som 

sagt säkerhet, och säkerhet kan i vissa fall vara något diffust och något som inte går att dra 

kvantitativa slutsatser om. Vi hade därför förberett frågor som gav utrymme för diskussioner 

mellan de som blev intervjuade. Personerna som vi hade med i gruppintervjun var fem till antalet, 

tre kvinnor och två män, och intervjun tog totalt 45 minuter.  

 

6.2.2 Telefonintervju 

En telefonintervju genomfördes med Thomas Bäcker, kundsäkerhetschef på Blocket, som arbetat 

på företaget i åtta år och varit med och tagit fram Blockets rutiner och strategier för 

kundsäkerhet.53 Frågor förbereddes innan samtalet som Bäcker fick ta del av innan intervjun. De 

frågor som ställdes syftade till att få höra Blockets syn på personlig säkerhet samt att diskutera de 

svar vi fick i enkäten och gruppintervjun. Efter intervjun var genomförd transkriberades den och 

delar ligger till grund för vårt resultat. Bäcker fick sedan läsa igenom resultatet och godkänna det 

vi hade tagit ut från intervjun. Genom att förmedla studenternas åsikter och ställa de mot hur 

Blockets kundsäkerhetsstrategi såg ut gav det en tydligare bild av hur Blocket som företag jobbar 

med den personliga säkerheten hos sina användare, samt om denna strategi verkar för de 

säkerhetsaspekter som är av vikt för studenterna.  

 

6.2.3 Studieobjekt 

Vi valde att begränsa oss till en grupp människor som vi visste att vi kunde få svar från och som 

ändå kunde representera olika åsikter, erfarenheter och tankar. Vi valde alltså studenter i Uppsala 

                                                
51 Kvale, S,  Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. (2009) s.28 
52 Kvale, S, Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. (2009)  s.26 
53 Telefonintervju med Thomas Bäcker, kundsäkerhetschef Blocket.se. 20 april 2016. 
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som studieobjekt. Genom att välja den gruppen fick vi respondenter med olika ursprung, och med 

olika uppväxt och grundläggande utbildning. Det blev även en jämn könsfördelning och en 

åldersfördelning som låg inom spannet 19-29 år. Studieobjektens bakgrund och ålder gjorde att vi 

kunde förutsätta att det fanns en viss nivå av teknikvana, vilket var en förutsättning för att 

respondenterna skulle kunna ge uttömmande svar inom det område vi undersöker.  

 

6.3  Kritik till studien 

Genom att ta in åsikter från både enkät och intervju från studenternas håll hoppades vi få så 

tillförlitlig data som möjligt. Dock var vi medvetna om att våra möjligheter att dra stora allmänna 

slutsatser var begränsade på grund av storleken på undersökningen. Med en högre svarsfrekvens 

på enkäten hade vi eventuellt kunnat se tydligare mönster och skillnader bland åsikterna. Det vi 

dock kände var att vi kunde se nyanser och åsikter som vi kunde jämföra med teori och på så sätt 

ändå diskutera olika aspekter av frågeställningarna. Det var också syftet med undersökningarna.  

7. STUDENTERNAS ÅSIKTER 

 
Nedan följer de resultat vi har fått fram ur den enkät vi skickade ut samt uppföljningsintervjun. 

De tre första områdena vi lyfter fram nedan, personlig integritet, fysiska möten samt 

pengaöverföring är de på förhand utvalda säkerhetsaspekter vi valt att studera. Det fjärde 

området, som vi har valt att kalla tillit till Blocket och dess användare, är det avsnitt där vi 

belyser de svar vi fått angående tilliten till en community och användare av en community. I den 

efterföljande gruppintervjun samt intervjun med Thomas Bäcker diskuterades alla fyra områdena. 

7.1  Personlig integritet 

Vid annonsering på Blocket krävs det att någon form av kontaktinformation finns tillgänglig till 

annonsören. 57 procent av de tillfrågade lämnar aldrig ut sin hemadress, och ytterligare 37 

procent utelämnar den informationen om möjligt. Det finns en större spridning bland åsikterna 

kring offentliggörandet av telefonnummer samt för- och efternamn. Telefonnummer är det 68 

procent av de tillfrågade som undviker alternativ aldrig delger. För- och efternamn är det däremot 

en lika stor del av de tillfrågade som delger som de som inte gör det. Ens privata mejladress är 

det endast två av de tillfrågade som inte delger, 74 procent gör det alltid eller oftast vid 
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publicerandet av en annons. Nedan finns en visualisering av hur de som besvarade enkäten ser på 

att delge olika sorters information om sig själva på Blocket. 

 

 
 Fig 1. Denna graf visar hur antalet Blocketanvändare varierar med att delge privat information på Blocket 

 

Närmare 80 procent av de tillfrågade har som anledning att inte delge privat information eftersom 

personen inte vill bli kontaktad av en främling som de inte har någon tidigare relation till. En 

tredjedel av enkätbesvararna är rädda för inbrott som en följd av att delge hemadressen. Även en 

tredjedel av de tillfrågade är rädd för att utsättas för identitetsstöld, som en följd av att delge 

personlig information.54 

 Fördomar är en aspekt av personlig integritet som diskuterades inom intervjugruppen. Om 

ett för- och efternamn publiceras i annonsen kan det vara till annonsörens nackdel då det kan 

finnas fördomar knutet till namnet. En respondent under gruppintervjun svarade på frågan 

gällande fördomar att: ”Namn är en sån typisk grej, man blir otrygg för att man har fördomar för 

ett speciellt namn, och så köper man inte.”55 Även geografiska områden kan utsättas för fördomar 

angående bristande trygghet. Om annonsen är skriven med stavfel eller inkorrekt språk känns inte 

situationen lika trygg för köparen, då annonsörens seriositet ifrågasätts.56 

7.2  Fysiska möten 
Den vanligaste i en affär på Blocket är att det slutar med ett fysiskt möte och detta sker i 70-75 

procent av alla affärer som genomförs. 57 Endast elva procent av de tillfrågade undviker att vända 

sig till blocket om ett fysiskt möte krävs för att genomföra transaktionen. Anledningarna varierar, 

men att det är omständligt och att det finns en risk att bli rånad eller överfallen nämns. Dock är de 

flesta villiga att genomföra fysiska möten så länge vissa säkerhetsåtgärder har åtagits. Över 

                                                
54 Utskickad enkät 2016.03.31. 60 svar från studenter åldrarna 19-29. 
55 Gruppintervju med studenter vid Uppsala universitet. 3 kvinnor och 2 män. Intervju 12 april 2016. 
56 Gruppintervju med studenter. 2016. 
57 Thomas Bäcker. 2016.  
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hälften av svaren på enkäten angav att de pratar med säljaren eller köparen i telefon i förväg. 

Offentliga mötesplatser, att ha sällskap samt att meddela någon bekant var transaktionen ska ske 

är också åtgärder personer tenderar att ta till.58   

En klar majoritet av de tillfrågade vill inte eller undviker helst att ge ut sin hemadress men 

endast en dryg tredjedel är rädda för inbrott som en konsekvens av att lämna ut sin adress.59 

Under gruppintervjun kom det fram att hemadressen är en av de mer personliga sakerna att 

offentliggöra, vilket i sin tur påverka ens vilja att dela med sig av den till okända personer. 

Risken finns att en säljare får oväntat hembesök av en person som vill köpa varan, utan att en 

överenskommelse har nåtts via telefon eller mejl. Säljaren tappar då kontrollen över situationen 

då vissa säljare vill välja vem han eller hon upprättar kontakt med, vilket underlättar så länge 

kommunikationen sker via telefon eller mejl. I ett telefonsamtal kan en säljare få en bild av vad 

för sorts person den har att göra med, dels genom att analysera tonläget men också genom att 

höra ifall det är en man eller kvinna kommunikationen sker med. Av gruppintervjun framgick att 

vid kommunikation med en kvinna känner sig folk överlag säkrare och är mindre benägna att 

vidta säkerhetsåtgärder vid ett fysiskt möte.60   

 På gruppintervjun uppgav respondenterna även att uppfattningen och känslan av platsen 

där en säljare bor påverkar ens benägenhet att vidta säkerhetsåtgärder vid fysiska möten. Bor en 

säljare i en mindre ort och där det finns en god lokal kännedom om vilka platser som är säkra och 

vad för sorts folk som rör sig i dessa platser känner sig säljaren ofta säker. Skillnad blir det ifall 

en säljare är nyinflyttad i en stad eller annan okänd stadsdel. Då saknas till en början lokal 

kännedom om området och det är inte ens säkert att personen känner sina närmaste grannar. Detta 

kan innebära att en försäljning inte sker hemma hos säljaren då denne inte känner tillit till sin 

omgivning. Vissa tycker att en lägenhet känns säkrare att genomföra transaktionen i, då det ofta 

är flera låsta dörrar en potentiell inbrottstjuv måste ta sig igenom. Andra ansåg att en villa känns 

säkrare då villor ofta är mer svårtillgängliga samt att ens grannar har bättre insyn och kan ingripa 

ifall något händer. Antal personer som bor i hushållet påverkar även benägenheten att bjuda hem 

en främling.61 

7.3  Pengaöverföring 

En av de säkerhetsaspekter de tillfrågade uppger är just vid betalningsmomentet vid handel med 

hjälp av Blocket. Många menar att osäkerheten ligger i ovissheten om huruvida man kommer få 
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betalt eller inte. Detta speciellt i de fall vid leverans över post, då det i vissa fall krävs 

förbetalning, vilket 78 procent säger att de inte kan tänka sig att göra.62 Av gruppintervjun 

framkom det att fokus vid användning av just Blocket ofta ligger i att man som köpare vill kunna 

undersöka dyrare saker innan ett köp sker.63 Detta betyder då ofta att det innebär fysiska möten 

och att ett köp, och då pengatransaktionen, först sker efter godkännande av produkten. Det kom 

även fram i enkäten att överföring av pengar på Internet inte är något våra tillfrågade kände sig 

osäkra för.64 Detta skulle mest troligt ha kunnat se annorlunda ut om vi hade valt andra 

studieobjekt, men i detta fall var de tillfrågade personer i åldrar som redan använder 

internetbetalning ofta. 

7.4  Tillit till Blocket och dess användare 

Hur man ser på tillit är något vi frågade om i gruppintervjun, och framförallt då tilliten till 

Blocket. Ett av svaren vi fick gällande detta var att tilliten handlar mest om personerna som är en 

del av Blocket-communityn. Att anledningen till att Blocket är en sida man vågar använda är för 

att man litar på användarna.65 Det fanns även andra aspekter till varför de tillfrågade kände sig 

bekväma med just Blocket och då framkom att företagets storlek och faktum att det är svensktägt 

är av vikt.  Dock fanns det de i vår enkät som svarade att de vill tro att handeln ska gå rätt till, 

men att det fortfarande finns en osäkerhet vid köp på Blocket, och att det gör att man ändå inte 

helt vågar lita på handeln förrän allt är klart. Ett av svaren på enkäten angående osäkerhet var att 

det: ”Beror på vilket intryck man får av individen. Hur seriös individen verkar vara som säljer 

varan.”66 Detta intryck kommer som vi har tagit upp tidigare från annonsen, mejlkonversation 

och telefonsamtal.  

Det genomgående från enkätsvaren är att våra tillfrågade vet att det finns en risk vid 

handel på Blocket, men att de väljer att ta den risken ändå. Ett av svaren på enkäten var att: ”Man 

vet aldrig om folk håller sitt ord. Hela affärsidén grundar sig på tillit: att folk är ärliga kring vad 

de erbjuder, att de faktiskt betalar, etc. Man bör alltid betrakta erbjudanden med viss skepticism.” 
67 Det var även flera på vår gruppintervju och i vår enkät som uppgav att de hade blivit lurade på 

något sätt under andrahandshandel på Internet, och att de påverkar deras framtida köp.68 Dock var 

det ingen som angav att de därför hade slutat handla på Blocket.  
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 En av de saker som de tillfrågade upplevde som mest osäkert när det kom till handel på 

Blocket, och det som gjorde att tilliten och handeln försämrades i deras ögon, var risken att köpa 

stöldgods.69 Detta är ett av de brott vi tidigare har tagit upp och det går under rubriken bedrägeri, 

och är även ett av de områden Blocket själva varnar för på deras hemsida.70 Av gruppintervjun 

framgick att åtgärder för att minska risken för handel med stöldgods minskade med värdet på 

föremålet. I de fall av till exempel köp av en cykel i Uppsala kände flera sig mindre besvärade, 

men i de fall av dyrare märkessaker fanns det större incitament att vidta åtgärder för att få bevisat 

att det var äkta varor. Detta genom till exempel äkthetsbevis, kvitton och ägarhandlingar.71  

 Under gruppintervjun diskuterades användande av användarprofiler och omdömen i en 

community. Det kom fram både för och nackdelar med att kunna ge omdömen om användare 

efter utförd handel, och det positiva var att det ökar tilliten till användarna, och vissa menade att 

det hade tagit bort en del användare som försöker begå brott och på så sätt kunnat öka antalet som 

vågar handla på Blocket. Vissa ansåg dock att det kunde vara negativt för just Blocket, då de 

menade att Blocket används mer som en engångsföreteelse, som att sälja en bil till exempel. Det 

skulle då vara för krångligt och invecklat med användarprofiler vilket hade lett till minskad 

handel. En av åsikterna som kom fram var dock att det inte spelar någon roll, för att det handlar 

om tillit i allmänhet, och att det beror på den kontakten man har till sidan och användarna. Detta 

speciellt i fallet till Blocket då de tillfrågade menade att en av huvudsakerna med Blocket är det 

fysiska mötet och att du själv kan se och testa produkten innan du väljer att betala för den.72 

 

7.4.1 Blocketpaketet 

Av de som har besvarat enkäten är det drygt 8 procent som har använt sig av Blockets tjänst 

kallad Blocketpaketet. Denna tjänst är som tidigare nämnts till för att dels garantera att varan som 

skickas är den som förväntas, samt att pengar förmedlas på ett säkert sätt. 66 procent av de 

tillfrågade kan däremot tänka sig att betala pengar för ökad säkerhet när det kommer till handel 

på Blocket.73  

 Över 50 procent som besvarade enkäten känner sig osäkra vid handel via Blocket. Denna 

osäkerhet grundas i många fall i aspekter som skulle kunna undvikas ifall Blocketpaketet hade 

använts. Bland de åsikter som lyfts fram finner vi bland annat att köpare inte vill betala innan de 
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har varan i hand samt att de känner sig osäkra med att kommunicera med någon okänd.74 Flera 

lyfter fram risken med att köpa stöldgods, detta är dock inget Blocketpaketet kan åtgärda. 

8. BLOCKETS STRATEGI 

 
Blockets kundsäkerhetsansvarige Thomas Bäcker menar att Blocket som hemsida vill vara en del 

av svensk infrastruktur och samhälle. Frågor om moral och etik samt efterföljande av de regler 

och lagar som finns i samhället ska även vara gällande på hemsidan. Blocket har jobbat upp 

rutiner för samarbete med bland annat polis och skatteverk som har det demokratiska uppdraget 

att utreda brott och lagföra kriminella. Thomas menar att Blocket har “tillgängliggjort de 

elektroniska fingeravtryck som vi har för de här myndigheterna att kunna på ett enkelt sätt göra 

sitt jobb”. 75 En del av Blockets vision kring kundsäkerhet är att lära människor och sprida 

kunskap om hur man bör agera på Internet. Bäcker menar att människan har lärt sig att förhålla 

sig till sin omgivning och medmänniskor genom tusentals år av social utveckling. När en 

bedragare övertygar någon om att föra över pengar för en vara som aldrig skickas bygger det på 

att människan är vana att kunna lita på folk i ens omgivning. När kommunikation istället 

genomförs på Internet sätts alla sociala signaler ur spel och Bäcker menar att dessa signaler måste 

ersättas. Blocket har därför upprättat råd för sina användare att följa vid handel på hemsidan. 

Bäcker säger vidare angående Blockets säkerhetsvision att “en verklighet där man framledes 

faktiskt aldrig ens kommer att fundera på att göra på något annat sätt än det vi rekommenderar för 

det är så enkelt att använda det, och med det kommer också säkerheten” 76 

 Angående tillit till Blocket och dess användare säger Bäcker att Blocket inte har valt att 

integrera ett tvingande konto för en användare som skulle kunna innebära att användare får 

kommentarer och feedback av andra användare på hemsidan som handlar av varandra. Bäcker 

menar att om man övervakar och filtrerar information som folk inte känner till att den övervakas, 

så blir sannolikheten för att informationen manipuleras mindre än om det är ett transparant 

system där användare har en möjlighet att påverka varandra. Bäcker menar att percieved trust, 

den upplevda säkerheten som kan infinna sig hos en användare om sidan ser städad och ordnat ut, 

är viktig för att få konvertering på hemsidan. Med det menas att användare av hemsidan agerar på 

hemsidan som det är tänkt att de ska göra. Dock måste den upplevda säkerheten även 

kommunicera med en faktisk säkerhet. Bäcker säger vidare att verifieringstjänster som 
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exempelvis mobilt bankID har en sådan säkerhetsnivå att det övervägs att implementera något i 

den stilen på Blocket. Dock är dagens mobila bankID en tjänst det tillkommer kostnader på. 

Mobilt bankID ägs av bankerna. Det är ett fungerande system med så mycket som sex miljoner 

användare. Bäcker säger att en statlig e-legitimation har varit på tal, men i och med det 

fungerande system som erhålls av bankerna finns det ingen anledning att uppfinna något som 

redan finns. I Blockets fall är det också en ekonomisk aspekt. Bäcker säger “...vi har fyra 

miljoner användare och det kostar tio öre per verifiering så förstår du att det kan bli rätt mycket 

pengar på en vecka, och vem vill stå för det?” .77 

 Blockets egen siffra på hur stor andel som upplever tjänsten säker varierar, men cirka 67 

procent tycker så i nuläget. Denna siffra varierar på grund av vi människor påverkas av det som 

händer runtomkring oss. Bäcker säger: 

 

Frågar man folk idag; Hur är det, lever vi i ett våldsamt samhälle? Då säger många; ja jag känner det, och 

det är våldsammare nu än vad det var för 15 eller 20 år sedan. Men tittar man i statistiken och frågar BRÅ78 

så kommer de säga: Nej, våldsbrotten idag i Sverige har aldrig varit på så låg nivå som de är nu.79 

 

Bäcker menar att i dagens samhälle är antalet kommunikationskanaler, så som sociala medier och 

tidningar, större än tidigare. Små lokala händelser får en spridning runt om i världen som de inte 

hade fått förut. Det resulterar i en känsla av ett farligare samhälle än vad det egentligen är. Det 

kan i sin tur påverka generell tilltro och tillit när man har att göra med någon okänd, menar 

Bäcker.  

9. DISKUSSION OCH ANALYS 

 
I detta avsnitt kommer fokus att ligga på att sammanföra de tidigare studier och teorier vi tagit del 

av med svar från enkät, gruppintervju och information erhållen från Blocket. Genom att jämföra 

åsikter och analysera Blocket ur olika perspektiv tror vi att vi kan komma närmare hur användare 

ser på säkerheten i en VC och hur tilliten påverkar användarnas inställning till att vistas där.  

9.1  Blocket som en virtuell community 
Det som gör Blocket unikt är att personer som använder hemsidan inte nödvändigtvis behöver 

återkomma, men varje gång handel sker skapas det sociala band. Från den tidigare studie som 
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behandlar VC:s struktur och utformning går det att se att definitionen av en VC varierar och 

bakgrunden till detta ligger förmodligen i den stora variation av hemsidor som ständigt 

uppkommer. Detta kan göra att teorier som ligger till grund för forskningen om VC:s snabbt blir 

utdaterad. Att kategorisera Blocket och dess struktur bland de annonsplatser och VC:s som finns 

på Internet blir då mer komplext. Blocket använder sig inte av typiska communityverktyg så som 

chattar eller forumtrådar som vissa av de tidigare studierna menar utgör grunden för en VC, men 

Blocket är fortfarande ett verktyg och hjälpmedel för sociala kopplingar. Dessa sociala 

kopplingar kommer inte som många andra sidor ur önskan om att skaffa vänner eller att 

kommunicera med redan befintliga vänner. Det som ändå går att se är att användarna har 

liknande intressen i både form av att bedriva handel, men också i de olika föremål som handlas 

med.  

En VC:s koppling till den fysiska världen och fysiska möten inom den diskuterades bland de 

tidigare studierna. I Blockets fall förkommer det många möten i den fysiska världen tack vare de 

handelsprocesser som slutar i ett fysiskt möte mellan användarna. Blockets struktur och på det 

sätt som besökare använder den går i linje med de tidigare studier som menar att inom vissa VC:s 

har användarna gemensamma intressen och mål, som till en majoritet av tiden interagerar på 

Internet. Det som står ut med Blocket är att handel oftast leder till möten mellan användare som 

aldrig tidigare mötts. I andra VC:s är det vanligt att användarna redan känner varandra i den 

fysiska världen, och efter det skapar kontakt i den virtuella världen. Exempel på detta är 

Facebook och WhatsApp, där det kan tänkas att mycket kommunikation sker mellan tidigare 

bekanta.  
 

9.2  Institutionaliserade mekanismer 

Teorin som behandlar Institutionsbaserad tillit inom en VC menar som tidigare nämnts att den 

sortens tillit baseras på garantier och rekommendationer från tredje part. I Blockets fall finns det 

flertalet sådana tjänster som är till för att införliva en känsla av säkerhet samt att ge känslan av 

tillit till hemsidan och dess användare som en marknadsplats på Internet. Exempel på dessa 

tjänster som Blocket tillhandahåller är Blocketpaketet för leverans och betalning och 

direktbetalning för säker betalning vilka är tjänster utvecklade för att användarna ska kunna 

använda säkra lösningar vid handel utan anledning till oro. Som Bäcker sa är digital certifiering 

av användare, exempelvis mobilt bankID, en tjänst som diskuteras att implementeras för att 

tilliten till hemsidans användare ska öka. Det är ytterligare en institutionaliserad mekanism men 

är idag inte implementerad av ekonomiska skäl. Något som inte syns bland användarna men som 
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indirekt bidrar till tilliten för både hemsidan och dess användare är den manuella granskning som 

genomförs av varje annons. 80 En direkt effekt av granskningen är att annonserna håller en högre 

nivå på innehåll samt att olagliga varor inte förekommer på marknadsplatsen. Strukturella regler 

är, som nämndes i teorin som behandlar tilliten inom en VC på C2C-hemsidor, en viktig 

komponent för att tilliten inom VC:n ska vara hög. Detta är något Bäcker tryckte hårt på, och kan 

ses tydligt i de rekommendationer och normer i form av köpråd och saker en ska tänka på, som 

Blocket förmedlar på sin hemsida.  

 

9.2.1 Marknadsdrivna mekanismer  

De marknadsdrivna mekanismerna är inte lika närvarande på Blocket. Exempel på dessa är ett 

feedback-system där användare kan återkoppla till varandra med erfarenheter av handeln, eller 

den tillit en användare har till Blocket som driver VC:n. Enligt teorin om institutionsbaserad tillit 

är dessa mekanismer av högre vikt för att inge tillit än vad de mer legalt bindande strukturerna är, 

exempelvis betalningsalternativ från en tredje part. Bäcker sa under intervjun att ett transparent 

system är mer lättmanipulerat då folk kan kommunicera och influera varandra. I hans mening är 

det mer effektivt att skapa en säker och pålitlig marknadsplats om information om användare är 

övervakad och filtrerad, men inte tillgänglig för andra användare. Detta synsätt på hur Blocket 

ska uppnå högre tillit går emot de teorier om hur tillit uppnås inom en VC som tidigare har 

redogjorts för. Gemensamt för de teorier och den tidigare forskning vi har presenterat är att 

interaktion mellan användare, både i informationssökande syfte och i att ge feedback ger en högre 

grad tillit till hemsidan och dess användare. Det finns dock en viktig distinktion mellan en 

faktiskt säker hemsida och en hemsida som inger tillit. I Blockets fall fokuseras mycket på att 

inrätta säkra funktioner som inger en faktisk säkerhet och som inte går att manipulera, för att på 

så sätt garantera säker handel på marknadsplatsen. Enligt den tidigare studie som har studerat 

eBay kan dessa säkerhetsfunktioner förmedla en känsla bland användarna av hemsidan att 

säljarna på hemsidan är opålitliga och att det inte går att lita på andra. Detta skulle även kunna 

gälla för Blocket, då vår studie visar att drygt 50 procent av användarna känner en osäkerhet när 

de genomför handel på Blocket. Bäcker sade att den upplevda säkerheten på hemsidan måste 

kommunicera med den faktiska säkerheten, och i den meningen kan en hemsida som Blocket ha 

en högre grad av faktisk säkerhet än vad en communitybaserad marknadsplats har, som inte har 

en lika hög grad av inbyggda säkerhetsfunktioner. Blockets egen siffra över hur stor andel av 

användarna som känner sig osäkra vid handel är lite lägre och som nämnts tidigare visar deras 

studie att två av tre personer känner sig trygga vid användandet av tjänsten. Att säkerhetskänslan 
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är lägre bland studenter än bland övriga demografiska delar av samhället är inget denna uppsats 

studerar, men oavsett siffra är den ganska låg.  

9.3  Studenternas åsikter kopplat till tidigare studier 

En av huvudpunkterna som lyfts i resultatet från enkät och gruppintervju ligger i att osäkerhet i 

användandet av Blocket bland studenterna beror på hur tilliten till användarna ser ut. Detta stöds 

av den teori som behandlar tillit inom en VC, och säger att ju större tilliten till hemsidan och dess 

användare är, desto mer kommer hemsidan användas för handel. I Blockets fall rör det sig bland 

annat om vilken information användaren är beredd att dela med sig av. Enligt samma teori inger 

informationsdelning en ökat tillit till communityn. Detta då information från mer vana användare 

ger ökat förtroende för nya användare, och detta skapar då en positiv spiral. Dock behöver 

information inom en community inte nödvändigtvis vara personlig information, men i fallet med 

Blocket är det en stor del av det informationsflödet som finns. Informationen kan i Blockets fall 

även vara bilder på föremål, samt i vilket område varorna finns. Detta stämmer även överens med 

vad teorin säger om kunskapsbaserad igenkänning som utgör en av faktorerna av hur tilliten till 

en specifik medlem i en VC påverkas positivt, där information om användare måste delges för att 

igenkänning ska kunna ske. Även sättet annonser är skrivna på är något studenterna reflekterar 

över, där en blandning av tidigare fördomar och den upplevda seriositeten på annonser spelar roll 

för att inge tillit. Detta skulle kunna utgöra det teorin kallar karaktärsbaserad upplevd 

igenkänning, som även den påverkar hur tilliten till en medlem upplevs.   

 Även om det går att se att fysiska möten kan vara starkt kopplat till VC:s, så är det inget 

som diskuteras flitigt i de teoretiska resonemang vi har tagit del av. Blocket å andra sidan är 

starkt kopplat till det geografiska, dels genom att den mesta handeln sker i en geografisk närhet, 

och framförallt då den största delen av handeln slutar i ett fysiskt möte mellan användarna. Dock 

är ett fysiskt möte något som leder till en känsla av osäkerhet enligt vår insamlade data. Det som 

kom fram från undersökningarna var att först efter vissa säkerhetsåtgärder känner sig studenterna 

mer benägna att genomföra fysiska möten. Då över hälften ville utföra ett telefonsamtal innan 

mötet går det att koppla detta till hur personer ser på igenkänningsfaktorer, både kunskapsbaserad 

och karaktärsbaserad. Faktorer som tonläge och intensitet i rösten är sådant som en säljare eller 

köpare får information om när ett telefonsamtal genomförs. Det går tydligt att se av datan att 

användarna vill få mer information av den andra användaren innan ett fysiskt möte ska ske. 

Genom att få kunskap om användaren och att känna igen sig själv i någon annan, till exempel att 

användarna är i samma ålder eller bor på samma gata, ökar incitamentet till att lita på en 
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användare och i sin tur utföra handel. Utifrån detta går det att se att implementering av verktyg 

för att få större information om användarna skulle kunna öka tilliten till användarna och då i sin 

tur till större användning av hemsidan.  

 Något som gick att utläsa från den data vi samlade in var att digital överföring av pengar 

inte var det största bekymret för vår undersökningsgrupp. Detta kan ligga i att den grupp vi 

frågade ligger i ett åldersspann som är uppväxta med Internet, samt att de alla har eller är på väg 

att få en högre utbildning och i och med det en vana att använda sig av datorer. Att gruppen var 

studenter kan också indikera på en begränsad ekonomisk situation, vilket i sin tur kan leda till att 

personerna inte handlar med allt för dyra föremål. Att handeln rör sig om mindre summor gör 

förmodligen att oron för att förlora pengar är mindre än oron för att bli lurad eller på något sätt 

skadad.  

 

9.3.1 Studenternas uppfattning av Blocket och tillit 

Reflektioner bland de som svarade på enkäten visar att vissa upplever Blocket som en 

okontrollerad hemsida, där en lyfte fram exempelvis eBay som mer kontrollerad tack vare 

förtroendepoäng som ges till medlemmar som andra medlemmar haft en positiv erfarenhet av. 

Som tidigare skrivits har Blocket en hög kontroll, dels genom den manuella granskningen av 

annonser, samt andra institutionaliserade mekanismer som är implementerade i säkerhetssyfte. 

Dock kan det tänkas att denna höga kontroll inte påverkar användarnas tillit till varandra på grund 

av den bristande transperansen i form av uteblivna kommunikationsmöjligheter eller forumtrådar 

etcetera. En användare märker heller inte av ifall en annons har justerats, ifall data har getts till 

polisen eller liknande åtgärder från Blockets sida. I en community är det upp till användarna att 

själva kontrollera informationen och lyfta den som är bra, samtidigt som mindre hjälpsam eller 

felaktig information synligt markeras av medlemmarna inom communityn.   

 Annat sätt att öka transparensen på Blocket och något som diskuterades under vår 

gruppintervju var ett återkopplingssystem i form av betygsättning. Enligt Blocket själva skulle 

detta inge falsk trygghet, vilket även var något som studenterna tog upp som ett argument emot 

betygsättning. Att ratingsystem skulle vara negativt säger dock emot de tidigare studier vi har 

presenterat som säger att ökad kommunikation och transparens ökar tilliten mellan användarna 

och även då tilliten till hemsidan. Från våra respondenter kom det upp mest positiva åsikter som 

visade på att ett ratingsysem hade varit positivt för att inge tillit vid handel på Blocket. 
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10.  SLUTSATS 

Det vi har kommit fram till under vägens gång är att tillit till andra användare är av stor vikt för 

att uppleva säkerhet inom en VC, och har även påverkat sättet användarna beter sig i den VC:n. 

Vår studie har tillfört empiriskt material till forskningsområdet inom VC:s genom att ta fram data 

utifrån personers inställning till fysiska möten, pengaöverföring och personlig integritet. Med 

hjälp av det har vi kunnat analysera deras åsikter och attityder om säkerhet på Blocket. Vi har 

även visat på teoretiska kopplingar mellan Blocket och tidigare studier. När Blockets struktur 

jämförs med de tidigare studier som behandlar utformningen och strukturen av en VC går det att 

se Blocket som en VC där sociala interaktioner och kunskapsutbyte mellan användare inte står i 

direkt fokus. Däremot är den sociala kontakten mellan användarna helt avgörande för att handel 

ska ske. Genom att öka möjlighet till kontakt mellan användarna kan användarna känna igen sig i 

varandra, och med hjälp av kunskapsbaserad och karaktärsbaserad igenkänning uppleva en större 

tillit, vilket även stöds av teorin gällande hur tillit kan skapas och också besvarar vår första 

frågeställning.   

Som svar på den andra frågeställningen kan vi se att de delar av Blocket som påverkar 

användarnas tillit till sidan är de funktioner och tjänster som finns för att införliva en faktisk 

säkerhet, där användare inte har möjlighet att influera varandra på ett förrädiskt sätt. Enligt teorin 

som behandlar hur tillit uppnås i en VC kan dessa tjänster ha en motsatt effekt, nämligen att 

indikera att det är en riskfylld plats vilket leder till mindre tillit mellan användarna.  

En aspekt där vi, ur användarnas perspektiv, kan se att Blocket skiljer sig från andra VC:s  

är det fysiska mötet. I och med att många affärer på Blocket slutar i ett fysiskt möte finns det för 

användarna också moment att oroa sig över. Sättet att förebygga oro är just tillit och trygghet till 

användarna av communityn, och därför är det av stor vikt för just Blocket att inge trygghet och 

skapa tillit mellan sina användare.  

Den data vi har samlat in och tagit upp i vårt empiriavsnitt ger oss svar på den tredje 

frågeställningen, och sammanfattningsvis visar det att en mer transparent plats, som innehåller 

kommunikationsmöjligheter mellan användare samt feedback-system skulle kunna öka 

användarnas känsla av säkerhet. På grund av det går det att dra slutsatsen att Blocket skulle kunna 

utöka sin funktion som en VC, för att förhöja tilliten mellan sina användare och därmed tilliten 

till hemsidan. Detta speciellt då användarna redan ser Blocket som en plats där sociala 

interaktioner är fördelaktigt, tror vi at det skulle öka platsens upplevda säkerhet om det fanns fler 

VC-funktioner integrerade i hemsidan.  



 

 
 

30 

De tidigare studier vi tog del av och som vår studie bygger på är alla baserade på data och 

VC:s i andra världsdelar med andra kulturer och normer. Detta kan vara en begränsning för vår 

studie, då vi analyserar en svensk VC bestående av svenska studenter. Synen på personlig 

säkerhet kan variera mellan länder och kulturer så som Bäcker beskrev, då människan påverkas 

av sin omgivning och det i sin tur påverkar ens generella säkerhetskänsla. För framtida studier 

vore det intressant att studera ytterligare svenska VC:s för att se ifall deras strategier följer mer i 

linje med tidigare studier angående tillit bland användare eller om de stämmer överens med 

Blockets strategier. Det skulle kunna visa på kulturella skillnader när det kommer till hur tillit 

och säkerhet på Internet uppfattas och förmedlas. Det kanske till och med visar sig att Blockets 

modell är den modell som passar svenskars inställning till tillit och säkerhet bäst. 
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12.  APPENDIX 
 
Intervjufrågor till gruppintervju: 
 

• Hur ser ni på tilliten på blocket? Är det en sida man litar på och varför? 
• Vilka delar av hemsidan gör att man litar på den? 
• Hur känns det att man ansvarar för kontakten på Blocket själv? 
• Vad känns enklast, köpa eller sälja? 
• Hur skulle ni göra för att undvika att köpa stöldgods och hade Blocket kunnat göra något åt det?  
• Skulle tilliten ökas om det användes ett “ratingsystem”? 
• Hade ratingsystemet varit mer negativt för Blocket för att det har ett annat fokus. Hade det ökat 

eller minskat antal användare? 
• Många personer i vår enkät har sagt att de inte vill ge ut sin hemadress, men bara 33procent är 

rädda för inbrott. Vad är det som gör att man inte vill ge ut sin hemadress? 
• Över 50 procent brukar prata med personen på telefon innan för att känna sig tryggare. På vilket 

sätt och varför tror ni att det lugnar? 
• Hur ser ni på ett dyrare köp/sälj. Gör det att man vill veta mer, eller gör det att man vill ge ut 

mindre information för att skydda sig själv?  
• Tror ni att det finns aspekter där folk tycker på ett sätt men agerar på ett annat sätt när det kommer 

till försäljning på Blocket? 
• Finns det några andra saker kring blocket och säkerhet ni har reflekterat över?  

 
Intervjufrågor till telefonintervju med Thomas Bäcker: 
 

• Vad har ni för allmän vision för Blockets kundsäkerhet? Hur ser er strategi ut för ett 
säkrare blocket? Vad ser ni för utvecklingsområden för att kunna ha nolltolerans för 
bedrägerier. 

• Av våra tillfrågade, varav alla använde sig av Blocket, svarar 50 procent att de känner sig 
osäkra vid handel på Blocket. Hur jobbar ni för att inge tillit till er sida, och att 
användarna ska kunna lita på varandra?  

• Vi har frågat studenter vad de anser om att ha ett rating-system för användare på Blocket 
(Tänk Ebay, Tradera, Airbnb). Det kom upp delade åsikter men många var positiva. Har 
ni diskuterat ett rating-system och sedan aktivt valt att inte använda det och varför i så 
fall?  

• Vi har frågat våra studenter om ert Blocketpaket, och det är inte alls många som använder 
det, trots att de säger att de kan tänka sig att betala för ökad säkerhet. Hur populärt är 
Blocketpaketet? Kan ni dessutom säga något om hur många som använder sig av 
direktbetalning? Vad finns för fördelar och nackdelar från er sida att Blocketpaketet och 
Direktbetalning används? Hur har ni valt att marknadsföra det?  

• Arbetar ni aktivt för att motarbeta försäljning av stulna varor, och i så fall på vilket sätt? 
 
Enkätfrågor: 
 

• Kön? 
• Ålder? 

 
• Hur ofta vänder du dig till Blocket för att köpa/sälja något? (Oavsett slutresultat)? 

o Veckovis 
o En gång i månaden 
o Några gånger om året 
o En gång om året 
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• Hur gärna lägger du ut personlig information på blocket? 

inte alls     helst inte  oftast   alltid vet ej 
o Telefonnummer  
o Mejladress 
o Adress 
o För och efternamn 
o Är det olika gång till gång utveckla gärna svaret  

 
• Av vilka anledningar undanhåller du den informationen? 

o Vill inte bli kontaktad av någon främling 
o Rädd för identitetstöld 
o Rädd för inbrott 

 

• Undviker du att köpa/sälja något på Blocket om varan endast kan levereras via ett fysiskt möte? 
o Om ja, varför? 

 
• Vilka åtgärder tar du innan ett fysikt möte inför ett blocket köp/försäljning? 

o Offentlig mötesplats 
o Åker aldrig själv 
o Pratar med personen i telefon i förväg 
o Meddelar någon bekant vart jag ska 
o Annat: 

 
• Kan du tänka dig att betala i förväg innan du sett eller tagit emot varan? 

o Ja  
o Nej 

 
• Känner du dig någonsin osäker vid handel via Blocket? 

o Ja 
o Nej 
o Om ja, utveckla gärna när och varför: 

 
• Sedan du har börjat besöka Blocket eller andra annonseringsplatser, har du minskat dina besök till 

fysiska andrahandsåterförsäljare, så som loppis eller myrorna? 
o Ja 
o Nej 

 
• Vilka är främsta skälen till att du inte köper varor på Blocket? (max tre) 

o Vill köpa varor i första hand (Frånvaron av kvitton/garantibevis, slitage) 
o Vill kunna känna och klämma på varan fysiskt 
o Uppskattar att gå i affärer (Personlig rådgivning, social interaktion) 
o Osäkert att behöva möta någon okänd för att köpa/sälja varan 
o Omständigt (transport, social interaktion) 
o Upplever osäkerhet i att betala över Internet 

 
 

Blocket har nyligen utvecklat en tjänst de kallar Blocketpaketet som kombinerar frakt över hela Sverige 
med säker betalning. För 99 kronor sker inget fysiskt möte mellan försäljaren och köparen, samt att 
köparen har 24 timmar på sig att undersöka varan. Motsvarar varan ej förväntningarna försäkrar blocket 
att köparen får pengarna tillbaka. 
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• Har du använt dig av blocketpaketet? 
o Ja 
o Nej 

 
• Om ja - , fick blocketpaketet dig att känna dig tryggare i din användning av hemsida? 

o Ja 
o Nej 

 
• Om nej - , skulle du kunna tänka dig att betala pengar för ökad säkerhet på Blocket? 

o Ja 
o Nej 

 
• Skulle du kunna tänka dig att mötas för en intervju i vår? 

o Ja 
o Nej 

 
• Om ja, fyll gärna i din mailadress så att vi har möjlighet att kontakta dig! 

 
 


