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Sammanfattning 
Elektronisk handel är ett användningsområde som ökar allt mer, eftersom Internet 
öppnar helt nya möjligheter för alla företag, stora som små, att nå en global marknad. 
Antalet konsumenter växer kraftigt och utgör en köpstark grupp. För att den här ök-
ningen skall kunna ske är det avgörande att de olika betalningsalternativen som er-
bjuds fungerar väl och har konsumenternas förtroende. Eftersom både konsumenten 
och webbutiken sparar pengar om elektroniska betalningssätt används, kan detta vara 
en avgörande faktor för framtiden. Syftet med denna studie har därför varit att ta reda 
på vilka faktorer som påverkar svenska konsumenter vid val av betalningssätt. 

Utifrån resultatet av den litteraturstudie respektive enkät- och intervjustudie som ut-
förts under detta arbete påvisas att 35 % av konsumenterna använder faktura som be-
talningssätt. Detta betalningssätt anses vara säkrare och lättare att använda vid rekla-
mation. Resultatet visar också att priset på varan är viktig, den billigaste varan letas 
upp och det har ingen betydelse om butiken är känd eller inte. Däremot så tittar kon-
sumenten på om butiken anses vara seriös. En seriös butik har ett bra gränssnitt och 
det är lätt att navigera mellan de sidor butiken består av. Butiken bör även ha bra in-
formation om de produkter de säljer och om de betalningssätt som de erbjuder. Fakto-
rer som därmed påverkar konsumenten vid val av betalningssätt är: gränssnittet, bra 
information, priset, mm. 

Nyckelord: Elektronisk handel, B2C, betalningssätt, konsumenter, faktorer
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1 Inledning 
Enligt Lundén (1999) har Internet genomgått en explosionsartad utveckling. Från att ha 
varit ett nät för militären samt universiteten har användningen utvecklats till allt mer 
affärsmässiga tillämpningar. Ett av de stora områdena för Internet är handel av varor 
och tjänster. Detta användningsområde ökar allt mer, eftersom Internet öppnar helt nya 
möjligheter för alla företag, stora som små, att nå en global marknad. Ett företag som 
etablerar sig på Internet använder oftast egna webbsidor där de erbjuder sina tjänster 
och kan i princip nå och göra affärer med vem som helst var som helst i världen. Enligt 
Hermundstad och Östlund (1999) har den traditionella handeln där kunden personligen 
möter butiksinnehavaren ansikte mot ansikte utvecklats och kompletterats genom en ny 
interaktionsform via Internet. Handelsrelationen mellan konsumenten och säljaren har 
även förändrats i och med att konsumentens makt anses öka då denne blir en mer aktiv 
part som snabbt kan utvärdera och välja hur, när och från vem köpen skall ske. 

Enligt Fredholm (1999) innebär förtroende i e- handelns tidevarv exempelvis tillit till 
att parterna är vilka de utger sig för att vara samt att kommunikationer och transaktio-
ner förblir privata i den mening att personliga uppgifter och kontokortsnumret inte 
kommer obehöriga personer tillhanda. Förtroende har, i samband med handelns utveck-
ling, ofta gått från att gälla personliga möten till en mer anonym relation. Då förtroende 
är viktigt för en fungerande handelsrelation samt då Internet är en relativt ny kommu-
nikations- och försäljningskanal i kraftig tillväxt, borde konsumentens förtroende till 
Internet och e-handel som alternativt handlingsval därför vara av stor betydelse för att 
den skall användas. Enligt Almqvist (2002) har den senaste tidens försäljning på Inter-
net ökat med mer än 50 procent sen förra året men den största utmaningen kvarstår: 
kunderna saknar förtroende för våra butiker. De litar inte på att varorna levereras i tid, 
att kortinformationen inte missbrukas och att de får kontakt med företagen om de har 
frågor. Anledningen till att kundernas bild av e-handeln inte stämmer med verkligheten 
är att kunderna saknar förtroende för Internet. Enligt Post– och telestyrelsen (2003) 
framgår i den senaste Internetindikatorn att 84 procent av alla inköp på Internet under 
tredje kvartalet 2002 skedde mot faktura eller postförskott. Endast 12 procent betalade 
med kontokort över Internet. I en undersökning som är gjord av IDG på Computer 
Sweden (2002, nr133) framgår att 38 procent är mest oroliga över att kontokortsinfor-
mationen ska missbrukas eller att hackare ska komma över den. 24 procent tror att in-
formationen som konsumenten lämnar ska hamna i orätta händer och 17 procent är inte 
oroliga över något vid handel på Internet. Enligt Lignell (2003) har det hittills dock 
varit svårt att genomföra betalningar över nätet på ett säkert sätt. Otillräcklig säkerhet 
är något som bland annat håller tillbaka elektronisk handel över Internet. Tvekan från 
företagens konsumenter finns hela tiden om det är säkert att skicka sitt kontokorts-
nummer över Internet för att betala för en vara eller tjänst. Betalningen har till stor del 
därför skett utanför själva systemet, vilket ofta resulterat i att varorna måste hämtas på 
posten. 

 

Enligt Ström (1998) har intresset för elektronisk handel på Internet ökat kraftigt under 
det senaste året. Antalet webbutiker ökar ständigt och kommer att öka betydligt under 
de närmaste åren. Men för att den här ökningen ska kunna ske är det av intresse att de 
olika betalningssätt som erbjuds fungerar bra och har konsumenternas förtroende. 
Detta för att konsumenter ska välja elektroniska betalningssätt före andra alternativ, 
då både konsumenter och företag sparar pengar om elektroniska betalningssätt an-
vänds (Ström, 1998). Detta examensarbete är formulerat i en huvudfråga: 
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� Vilka faktorer påverkar svenska konsumenters val av betalningssätt inom 
B2C? 

 

Dessutom har tre delfrågor formulerats för att få ett så fullständigt svar som möjligt på 
huvudfrågan. Dessa är: 

 

1. Vilka huvudsakliga betalningssätt använder svenska konsumenter vid elektro-
nisk handel idag? 

2. Vilka är deras för-och nackdelar? 

3. Varför används just dessa betalningssätt? 

 

Arbetet har genomförts dels genom att studera litteratur inom området, dels genom att 
utföra en enkätundersökning samt genom fyra telefonintervjuer. När det gäller litera-
turstudien har litteratur som behandlar elektronisk handel, betalningssätt, olika tekni-
ker för att uppnå säkerhet och om hur konsumenter får förtroende använts. Detta har 
studerats för att få en djupare förståelse och bredare kunskap om problemområdet 
samt för att kunna ha som en ram för analysen. 

Enkätundersökningen har genomförts på de fyra företagens konsumenter som har 
valts ut för att kunna generalisera populationen. 500 enkäter har skickats ut. Syftet 
med enkäterna var att få en bild av hur konsumenter uppfattar de olika betalningssätt 
som finns. Vilka betalningssätt som konsumenter använder mest och varför. Målet var 
att få reda på vilka faktorer som påverkar svenska konsumenter vid val av betalnings-
sätt. 

Telefonintervjuer har gjorts på företagen, en på varje företag för att kunna jämföra om 
konsumenter och företag har samma åsikter. Frågorna har i stort sett varit samma för 
att lättare kunna jämföras. 

När enkät- och telefonintervjuerna bearbetats genomfördes en analys av det insamlade 
materialet där kopplingar till materialet från litteraturstudien gjordes. Detta resultera-
de slutligen i arbetets resultat. 

 

Utifrån det material och analys som detta arbete presenterar, finns det tydliga tecken 
på att de flesta konsumenter använder faktura som betalningssätt. De flesta konsu-
menter väljer faktura före något annat och anser att de flesta webbutiker erbjuder detta 
alternativ. Visst finns det faktorer som påverkar konsumenter för att få förtroende för 
en webbutik men de använder faktura ändå. Faktorer som påverkar konsumenter vid 
val av webbutik, är webbutikens gränsnitt, en butik som är lättnavigerad mellan de 
sidor den består av har större fördelar, än en webbutik som har ett sämre gränssnitt. 
Dessutom anser många konsumenter att en bra webbutik bör kunna ge bra information 
om de varor som de säljer. Bra support anses också vara viktigt, många vill veta att 
det finns någon på ”andra” sidan butiken som tar emot beställningen. 
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Rapporten är upplagd enligt följande: Kapitel 2, Elektronisk handel, inleds med be-
greppet B2C (business to consumer) som detta examensarbete handlar om. Vidare 
beskrivs vilka för-och nackdelar som finns med elektronisk handel från både konsu-
menter och företags perspektiv. Kapitel 3, Betalningsätt, fortsätter med att beskriva en 
del av de olika betalningssätt som finns, vilka för- och nackdelar dessa har. Dessutom 
beskrivs de säkerhetsåtgärder och tekniker som finns för att uppnå säkra transaktioner 
på Internet. Kapitel 4 Konsumenter, avslutar bakgrundskapitlet som definierar ordet 
konsument, beskriver hur konsumentens förväntningar uppstår och vilka faktorer som 
påverkar konsumenten till att få förtroende mm. Kapitel 5 Probleformulering, presen-
terar arbetets problemområde samt arbetets problemformulering. I detta kapitel redo-
görs även arbetets förväntningar samt de avgränsningar som gjorts. Kapitel 6 Metod, 
behandlar möjliga och valda metoder samt möjliga och valda tekniker som används 
för undersökningens genomförande. Kapitlet tar även upp standardisering och struktu-
rering av frågor. Arbetets genomförande presenteras kapitel 7 Genomförande. I kapi-
tel 8 Materialpresentaion och analys, presenteras resultatet grafiskt utifrån enkät och 
telefonintervjuerna som genomförts samt en analys på det insamlade materialet. Kapi-
tel 9 Sammanfattade analys, presenterar en sammanfattande analys av materialpresen-
tationen.I kapitel 10 Resultat, redovisas resultatet. Först presenteras de tre delfrågorna 
för att sedan knytas ihop med huvudfrågan och avslutningsvis i rapporten kapitel 11 
Diskussion, där erfarenheter av det utförda arbetet och resultatet diskuteras samt två 
förslag till fortsatt arbete ges. 



 2 Elektronisk handel 

                                     4 
    

2 Elektronisk handel 
Detta kapitel är ett bakgrundskapitel som tar upp olika delar av elektronisk handel. 
Kapitlet tar upp vad elektronisk handel är, vilka för och nackdelar det finns med elek-
tronisk handel för B2C samt vad Business to Consumer (B2C) är. Detta kapitel förbe-
reder för problemområdet eftersom förståelse för vad B2C innebär är viktigt för att 
förstå sambandet mellan betalningssätt och konsumenternas förtroende. 

 

2.1 Definition av elektronisk handel 
Enligt Dykert, Ivarsson ochWidman (2002) har ”kärt barn många namn”. Elektronisk 
handel, eller e-handel har trots att det är ett relativt nytt begrepp, redan hunnit få 
många olika benämningar. De vanligaste begrepp som konsumenten använder är e-
handel, e-commerce och e-business (Halvarsson & Morin, 2000).  Det finns ett stort 
antal definitioner, beteckningar och namn på den teknik, de produkter, lösningar och 
konsekvenser mm som baseras på nätverksdriven, elektronisk kommunikation med 
hjälp av Internet. Vad är då elektronisk handel? Elektronisk handel innefattar enligt 
Fredholm (1999) att köpa och sälja information, produkter och tjänster via ett elektro-
niskt nätverk, exempelvis Internet. Betalning kan ske över Internet men detta är inte 
en nödvändighet, då det lika gärna kan ske genom vanlig fakturering eller postför-
skott. Sättet varpå elektronisk handel sker skiljer sig också beroende på vilka de in-
blandade parterna är, om det är handel företag emellan, eller mellan företag och kon-
sument. 

Halvarsson och Morin (2000) anser att Internet är en växande marknad för annonse-
ring och försäljning som riktar sig både till organisationer och till privatpersoner. Allt 
fler företag väljer att etablera så kallade handelsportaler på Internet där konsumenter-
na kommer i kontakt med butiken och kan handla butikens produkter på ett smidigt 
och lättillgängligt sätt. De stora fördelarna med denna typ av handelsplatser är möj-
ligheterna till ett stort sett obegränsat sortiment, utan de kostnader för lagerhållning, 
butiksyta mm, som en mer traditionell butik är förknippad med. För konsumenterna 
innebär e-handelsportaler också en kraftigt ökad tillgänglighet. Butiken är i princip 
öppet dygnet runt (Halvarsson & Morin, 2000).    

Pihlsgård och Skandevall (2001) menar att med hjälp av Internet kan konsumenten 
handla med hela världen. Det är aldrig längre avstånd till en vara än vad det är till en 
dator med uppkoppling mot Internet. Handel med varor och tjänster kallas webbhan-
del, Internethandel eller näthandel, oavsett om kunden är konsument eller företag. Ett 
vidare begrepp är elektronisk handel (e-handel). 

Fredholm (1999) har definierat tre typer av elektronisk handel. � Business to business som innebär att elektronisk handel förekommer mellan 
två eller flera företag t ex. mellan företag och leverantör. � Business to Consumer som innebär att elektronisk handel förekommer mellan 
företag och privat konsument. � Consumer to Consumer som innebär elektronisk handel mellan konsumenter. 
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Enligt Fredholm (1999) står handel mellan företag och konsument (B2C) för en 
mycket liten del av den totala elektroniska handeln men det är ändå den handel som 
skapat det enorma intresset för elektronisk handel. Enligt Robson (2000) har det skri-
vits mycket om B2C. Det stora medieintresset har skapat en förväntan om att det är 
inom B2C som den stora boomen kommer (Robson, 2000).  Enligt Fredholm (1999) 
kännetecknas B2C-handel av att det sker en samverkan och transaktioner mellan före-
tag och kunder. Fokus läggs på försäljning av varor och tjänster och att detta mark-
nadsförs till konsumenterna. Denna sorts handel har dock traditionellt sett skett ge-
nom katalog-, dörr-, telefon och butikförsäljning. Detta håller på att förändras och 
försäljningen börjar ske med hjälp av webbaserad teknologi via Internet. Genom den-
na typ av handel får konsumenterna tillgång till ett större utbud av produkter och även 
lägre priser än vad de skulle få om de köpt av detaljister.  

Begreppet och typen som kommer att användas i detta arbete är Business to Consu-
mer (B2C). Så när elektronisk handel eller annat begrepp t ex elektroniska affärer, e-
handel osv. diskuteras menas B2C. Eftersom denna rapport kommer att handla om 
B2C kommer inte de andra två typerna (Business to Business och Consumer to Con-
sumer) att beskrivas mer.  

 

2.2 Fördelar med B2C 
I detta kapitel beskrivs några av de fördelar enligt litteraturen som finns med elektro-
nisk handel för företag och konsumenter. I kapitel 2.4 kommer en sammanfattning av 
de fördelar som beskrivs i kapitlet.  

 

2.2.1 Fördelar för konsumenter 

Enligt Hermundstad och Östlund (1999) finns det en hel del fördelar med B2C. En av 
de största fördelarna är förmodligen att stressen avtar i och med att handlandet sker i 
lugn och ro framför datorn, (genom att beställa varor och tjänster över nätet.) Trängsel 
i butiker undviks samtidigt som Internet är öppet dygnet runt till skillnad från de tradi-
tionella butikernas öppettider. En annan fördel är att det är lätt att besöka butik efter 
butik på nätet vilket innebär att det är enkelt att överge en butik för en annan. Webbu-
tikerna måste därför erbjuda mycket god service till sina konsumenter för att överleva. 
Enligt Hermundstad och Östlund, (1999), Ström, (1998) och Pålsson, (1998) är en 
tredje fördel att priset på varorna enkelt kan jämföras med priser från andra webbuti-
ker. Dessutom är priset oftast lägre på nätet än i butikerna. Det lägre priset beror på att 
mellanhänderna försvinner och att det krävs mindre personal i nätbutikerna jämfört 
med vanliga butiker. Enligt Hermundstad och Östlund, (1999), Ström, (1998) och 
Pålsson, (1998) slipper konsumenten dessutom släpa på tunga paket eller kassar då 
handling över nätet sker, då hemkörning oftast är tillgänglig. Denna tjänst får konsu-
menten i och för sig betala för i annat fall kommer det till närmaste postkontor. Enligt 
Hermundstad och Östlund (1999) kan mjukvara samt musik oftast laddas ned direkt 
efter betalning direkt från nätet till den egna datorn. Detta innebär att dessa varor inte 
kräver fysisk leverans. En nedladdning måste naturligtvis ske inom lagens ramar 
(Hermundstad & Östlund, 1999). 
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2.2.2 Fördelar för företag 

Enligt Fredholm, (1999), Hermundstad och Östlund, (1999), Ström, (1998) och Påls-
son, (1998) kan elektroniska affärer (B2C) användas på två sätt för ett företag: � Dels för att rationalisera en verksamhet på ett produktionsorienterat synsätt 

som ger direkta fördelar såsom administrativa besparingar, ökad kvalitet, led-
tider kan minskas mm. � Dels som stöd för att göra affärer på ett annat och smartare sätt, dvs. på ett mer 
strategiskt synsätt. Bygga nya affärsmodeller, förändra distributionskedjan för 
sina produkter och tjänster, skapa en effektivare intern organisation, interagera 
med kunderna på nya sätt, skapa nya intäktsmöjligheter mm. 

I praktiken finns det många exempel på fördelar som nås vid en övergång från tradi-
tionell verksamhet till elektroniska affärer. Lägre kostnader uppnås genom att manu-
ellt arbete med registrering och kontroll minskar vilket i sin tur innebär större säkerhet 
i form av färre fel. I många fall minskas ledtiderna och de geografiska skillnaderna 
suddas ut. Köpare och säljare kommer närmare varandra och detta leder till minskade 
lager samtidigt som leveranssäkerheten förbättras. Det blir då lättare att nå ut till en 
internationell marknad samtidigt som butiken är öppen för konsumenterna dygnet runt 
(Fredholm, 1999; Hermundstad & Östlund, 1999; Ström, 1998; Pålsson, 1998).  

 

2.3 Nackdelar med B2C 
I detta kapitel beskrivs några av de nackdelar som enligt litteraturen finns med elek-
tronisk handel för företag och konsumenter. Avslutningsvis finns en sammanfattning 
av nackdelarna. Detta redovisas i kapitel 2.4, tillsammans med fördelarna. 

 

2.3.1 Nackdelar för konsumenter 

Enligt Hermundstad och Östlund (1999) finns det naturligtvis en del nackdelar med 
elektronisk handel. En nackdel är att det är svårt att avgöra om produkten eller varan 
är bra eller dålig. Många människor känner sig också osäkra på hur säker betalning 
över nätet är. Detta gör att de är rädda för att bli bedragna. En faktor som enligt Ström 
(1998) bromsar B2C på Internet är bristande förtroende. En annan sak som konsu-
menten oftast inte tänker på är att när leverans och expeditionsavgiften lagts på kan 
varan många gånger vara dyrare att köpa via nätet än från en vanlig butik. Dessutom 
har inte alla människor datavana vilket gör att utbredningen av den elektroniska han-
deln inte går i den hastighet som säljarna önskar sig (Hermundstad & Östlund, 1999). 

Enligt Pihlsgård och Skandevall (2001) har det varit en hel del diskussion om säker-
heten när det gäller betalningar på Internet. Kontokortsbedrägeriernas ökning är be-
kymmersamt både för konsumenterna och för företagen. Oftast har kontokortsnummer 
stulits eller hittats på olika typer av betalkvitton. De bedrägerier som har anknytning 
till Internet har i de flesta fall skett efter ett besök på en pornografisk sida där besöka-
ren gjort ett köp men inte förstått att han eller hon samtidigt tecknat ett abonnemang. 
Ibland har också ett särskilt program laddats ned i besökarens dator. Programmet stäl-
ler sedan om Internetupprigningen till ett betalnummer som kostar tiotals kronor per 
minut (Pihlsgård & Skandevall, 2001). 
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Om oturen skulle vara framme står kontokortsföretagen eller den bank som utfärdat 
kortet för förlusterna förutsatt att konsumenten inte varit oaktsamt. Eftersom alla 
människor tolkar ord på olika sätt kan oaktsam betyda mycket. Kanske har konsumen-
ten slarvat och låtit sitt kontonummer vara åtkomligt för en bedragare, vilket då be-
döms som slarvigt. Konsumenten kanske har tappat ett betalkvitto med kontonumret 
på av misstag och en bedragare hittar betalkvittot. Ordet oaktsam kanske inte innebär 
det som en konsument tror och kan förmodligen leda till många diskussioner med 
kontokortsföretagen om de skulle tycka att konsumenten varit oaktsam. Av den and-
ledningen kan det ta tid och vara besvärligt innan han eller hon får tillbaka pengarna 
(Pihlsgård & Skandevall, 2001). Enligt Ström (1998) kan varunamnet på produkten 
många gånger vara en nackdel eftersom urvalet oftast görs genom databassökningar. 
Konsumenten skriver in ”juice” och får då upp alla juicer men inte någon nektar eller 
lingondricka. Detta innebär att alla produktbeskrivningar som inte har de beskrivning-
ar som de flesta konsumenter använder missas (Ström, 1998). 

 

2.3.2 Nackdelar för företag 

Enligt Fredholm (1998) har det för en del verksamheter varit dyrt, svårt och för tek-
niskt komplicerat att integrera elektronisk handel till skillnad från tidigare då det har 
blivit enklare och mindre kostsamt för småföretagare att använda. Eftersom utveck-
lingen snabbt går framåt försvinner problemen successivt, i takt med utvecklingen. 
För små företag kan höga kostnader vid införandet av tekniken, brist på förståelse och 
kunskap om elektronisk handel vara begränsningar för att införa elektronisk handel. 
Dessutom är det inte säkert att det finns produkter och tjänster avseende elektronisk 
handel som passar mindre företag eller butiker (Fredholm, 1998). Enligt Ström (1998) 
är det svårare att exponera konsumenten för frestelser som leder till impulsköp, detta 
är annars väldigt vanligt i en traditionell butik. Logistikfunktionen är en annan akil-
leshäl för konsumenter. Leverans, byten och reklamationer måste ske på ett bra sätt 
om företaget ska få konsumenternas förtroende (Dykert, Ivarsson & Widman 2002). 
Enligt Pålsson (1998) är global konkurens även en nackdel för företag, eftersom även 
konkurenter når ut till hela världen. Många gånger kan den snabba teknikutvecklingen 
göra att vissa företag inte hinner med att uppdatera sin webbsida. Även media kan 
göra så att konsumenter väljer vissa webbutiker före andra, precis som konsumenter 
kan prata för eller emot om vissa webbutiker till sina bekanta som sedan handlar eller 
undviker den omtalade webbutiken (Pålsson, 1998). 

 

2.4 Sammanfattning av fördelar och nackdelar med B2C 
Konsumenter och företag kan genom elektroniska affärer få vissa fördelar. En del av 
dessa sammanfattas och redovisas nedan: 

 � Ingen stress (Hermundstad & Östlund, 1999).  � Lägre priser (Hermundstad & Östlund; 1999; Ström, 1998; Pålsson, 1998). � Ökad kundservice och bekvämlighet (Hermundstad & Östlund, 1999). � Bekväm leverans, hemkörning av paket (Hermundstad & Östlund, 1999; 
Ström, 1998; Pålsson, 1998). 
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� Med elektroniska affärer kan företag få Global marknad (Pålsson, 1998; Her-
mundstad & Östlund, 1999; Ström, 1998). � Förbättrad konkurrensmässig ställning (Pålsson, 1998; Hermundstad & Öst-
lund, 1999; Ström, 1998; Fredholm 1998). � Individuella behov (Pålsson, 1998; Hermundstad & Östlund, 1999; Ström, 
1998). � Kortare leveranskedjor (Pålsson, 1998; Hermundstad & Östlund, 1999; Ström, 
1998; Fredholm 1998). � Eventuella kostnadsbesparingar (Pålsson, 1998; Hermundstad & Östlund, 
1999; Ström, 1998; Fredholm, 1998). � Nya företagsmöjligheter (Pålsson, 1998; Hermundstad & Östlund, 1999; 
Ström, 1998; Fredholm, 1998). 

 
Med andra ord kan konsumenten vid B2C sitta i lugn och ro hemma vid datorn och 
surfa på nätet, jämföra priser på varor och beställa den tid på dygnet som passar kon-
sumenten. Leveransen går att få direkt till hemadressen om konsumenten utnyttjar 
elektronisk betalning istället för faktura eller postförskott. Enligt Fredholm (1999) har 
konsumenten fått ett verktyg för att effektivt välja det bästa på nätets enorma utbud av 
varor och tjänster. Företagen får vid B2C tillgång till en ny och större marknad genom 
Internet. Genom att sälja sina varor och tjänster på nätet blir ett företags målgrupp 
global. Det ger företagen nya möjligheter och ekonomiska besparingar (Pålsson, 
1998). 

 

Med elektroniska affärer kan företag och konsumenter få vissa nackdelar. En del av 
dessa sammanfattas och redovisas nedan: � Svårt att avgöra kvalité (Hermundstad och Östlund, 1999). � En okänd produkt eller ett anonymt varumärke är inte självförsörjande. För de 

produkter som inte är helt generiska (kopierade) som böcker, CD-skivor etc. 
finns ett behov av att se, klämma och känna på varan inför ett köp (Dykert, 
Ivarsson & Widman, 2002). � Säkerheten på nätet är fortfarande en stor fråga och bristande förtroende 
(Pihlsgård & Skandevall, 2001; Ström, 1998). � Extra kostnader som leverans och expeditionsavgifter (Hermundstad och Öst-
lund, 1999).  � Logistikfunktionen är en annan akilleshäl för konsumenter. Leverans, byten 
och reklamationer måste ske på ett bra sätt om företaget ska få konsumenter-
nas förtroende (Dykert, Ivarsson & Widman, 2002) � Global konkurrens. Även konkurrenterna når ut globalt och konkurrensen kan 
bli stenhård (Pålsson, 1998). � Den snabba teknikutvecklingen gör det svårt att hinna med. Dyr personal mås-
te anställas för att hålla webbplatsen uppdaterad med den senaste tekniken 
(Pålsson, 1998). 
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� Media underlättar jämförande shopping, vilket kan ge extrem priskänslighet 
(Pålsson, 1998). � Missnöjda konsumenter, eller andra som vill smutskasta en organisation (Påls-
son, 1998). � Inga impulsköp (Ström, 1998) 
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3 Betalningssätt och säkerhet 
Detta kapitel tar upp de olika betalningssätt som finns vid elektronisk handel. Kapitel 
2 (Elektronisk handel) handlade om olika definitioner av elektronisk handel speciellt 
med inriktning på business to consumer som denna rapport inriktar sig mot. Syftet var 
att förbereda läsaren till att få en förståelse om vad B2C innebär samt som grund inför 
kapitel 3 som handlar om de olika betalningssätt som konsumenten kan välja på vid 
betalning av varor som köps av en webbutik på Internet. 

 

3.1 Betalning vid e-handel 
Enligt Hermundstad och Östlund (1999) finns det många olika betalningssätt som kan 
användas när en beställning av varor från Internet gjorts. Men trots att elektronisk 
handel har funnits några år finns det inget betalningssätt som både är säkert och sam-
tidigt smidigt. Enligt Lundén (1999) har flera metoder tagits fram men för att få en bra 
acceptans krävs att både köparen och säljaren upplever säkerheten, tillgängligheten 
och enkelheten som tillfredställande. En faktor som enligt Ström (1998) bromsar B2C 
på Internet är konsumentens bristande förtroende. 

Ord som digitala pengar, Cyberbucks, Cyberdollar, e-pengar och så vidare har enligt 
Lundén (1999) använts tillsammans med nya lösningar om hur betalningssystemet ska 
utformas på Internet. Målet är att skapa nya betalningsmedel i digital form, d v s till-
godohavanden i form av datafiler som kan lösas intill handfasta kronor eller Euro vid 
behov. Detta innebär att digitala pengar ska kunna lagras på den egna hårddisken eller 
på ett så kallat smart card för att på så sätt finnas tillgängliga. Svenska leverantörer 
brukar acceptera faktura, postförskott eller betalning till transportföretaget medan ut-
ländska leverantörer normalt vill ha betalt före leverans (Lundén, 1999). De betal-
ningssätt som vanligen diskuteras/nämns är: 

 � Betala före leverans. Säkra betalningsrutiner är ett måste (Pihlsgård & Skan-
devall 2001; Kellagher, Ljungberg & Stensson, 2002; Hermundstad & östlund,  
1999). � Säljaren skickar en faktura och kunden betalar inom en viss tid (Lundén, 1999; 
Hermundstad & Östlund, 1999). � Leverans mot postförskott. Kunden betalar och får varan på posten. Detta al-
ternativ fördyrar den totala kostnaden för varan (Lundén, 1999; Hermundstad 
& östlund, 1999; Post och telestyrelsen, 2003). � Betala kontant (Hermundstad & Östlund, 1999). � Kontokort (Lundén, 1999; Kellagher, Hermundstad & Östlund, 1999). � Smarta kort (Pålsson, 1998; Kellagher, Ljungberg & Stensson, 2002). � Digitala pengar (Lundén, 1999; Hermundstad & Östlund, 1999; Dykert, Ivars-
son & Widman, 2002). � Medlemskap i shoppingtorg (Lundén, 1999; Hermundstad och Östlund, 1999). 
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I kapitel 3.1.1 till kapitel 3.1.8 förklaras de olika betalningssätten mer detaljerat. Även 
för- och nackdelar med olika typer av betalningssätt tas upp. 

 

3.1.1 Direktbetalning/betalning via Internetbank 

Enligt Kellagher, Ljungberg och Stensson (2002) erbjuder flera banker sina konsu-
menter en tjänst som kallas direktbetalning. Tjänsten möjliggör för en konsument i 
banken att på Internet betala för en vara eller tjänst. Detta sker genom en överföring 
från konsumentens eget konto i banken till säljande företags konto i banken. På detta 
sätt kan konsumenten betala för sina varor och/eller tjänster som konsumenten bestäl-
ler av det säljande företaget. Informationen om konsumentens betalning överförs från 
det säljande företagets datasystem, via Internet, till bankens datasystem. Detta sker 
när konsumenten väljer att betala för sina köp via kontoöverföring i banken. Att betala 
på detta sätt innebär att säljande företag tar emot en förskottsbetalning (Kellagher, 
Ljungberg och Stensson, 2002). Enligt Hermundstad och Östlund (1999) är en stor 
fördel med direktbetalningar och elektroniska fakturor den höga säkerheten. Betalning 
med direktbetalning är lika säkert som med SET (Secure Electronic Transaction- 
SET). Informationen mellan konsument och bank färdas endast krypterad över Inter-
net (www.sebank.se). Detta innebär att direktbetalningar ger stor säkerhetskänsla för 
konsumenten i och med att denna använder en känd säkerhetslösning. Konsumenterna 
litar på bankerna och får betala på ett sätt som de själva bedömer som säkert  
(www.handelsbanken.se). För handlaren är det en stor fördel att denne får pengarna i 
”handen” så fort köpet är avklarat (www.handelsbanken.se). Vid betalning med till 
exempel postförskott måste handlaren vänta på sina pengar tills konsumenten löst ut 
paketet. En stor nackdel med direktbetalningar är att konsumenten endast kan handla 
hos de nätbutiker som har avtal med just den bank vars Internettjänster konsumenten 
är ansluten till (Hermundstad & Östlund,1999). 

 

3.1.2 Fakturor och inbetalningskort 

Hermundstad och Östlund (1999) anser att det finns många webbsidor som ger kon-
sumenten möjlighet att betala i efterskott, efter att varan har levererats. Tillsammans 
med varan levereras en faktura på det belopp som konsumenten har handlat för och 
betalas via bank- eller postgiro. Eftersom det här är ett betalningssätt som flyttar ris-
ken för bedrägerier från konsumenten till webbutiken, brukar webbutikerna oftast ha 
en gräns för hur mycket konsumenten får handla för. Lundén (1999) menar att det är 
en intressant fråga om fakturan och inbetalningskortet skall bifogas i försändelsen 
eller om den ska skickas i ett separat brev. Brevet får då inte levereras före konsumen-
ten har fått sina varor. Enligt Lundén (1999) är fördelen för företaget att skicka faktu-
ran med paketet är att de slipper kostnaden för kuvert och porto medan nackdelen är 
att det är lättare att få reda på om paketet kommer på avvägar då en konsument fortare 
hör av sig till företaget om räkningen dyker upp då inget paket har levererats. Om fak-
turan ligger i paketet får inte företaget reda på att paketet har kommit på avvägar för-
rän första betalningspåmminelsen skickats ut. Elektroniska fakturor är oftast kopplade 
till en Internetbetalningstjänst som ett företag eller en privatperson har avtalat med sin 
bank eller postgiro om. Enligt Lundén (1999) fungerar detta på så sätt att konsumen-
ten anmäler att han/hon är intresserad av att betala e-fakturor via den Internettjänst 
banken eller postgirot erbjuder. Säljaren skickar därefter elektroniskt fakturan till 
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banken eller postgirot. Därefter visas fakturan i konsumentens banktjänst. All infor-
mation i fakturan finns presenterad tillsammans med betalningsinformation. Normalt 
behöver konsumenten endast klicka på fakturan för att den ska läggas upp för betal-
ning som därefter verkställs i enlighet med Internettjänsten (Lundén, 1999). 

 

3.1.3 Postförskott 

Enligt Hermundstad och Östlund (1999) är postförskott det vanligaste sättet för Inter-
netköpta varor i Sverige. I stort sett alla postorderföretag använder postförskott efter-
som konsumenten är van vid detta sätt och känner trygghet med att använda detta al-
ternativ. Postförskott innebär att konsumenten beställer sina varor och hämtar ut dem 
på närmaste postkontor, där varorna betalas och en fraktkostnad läggs på priset. Det 
går att få varorna hemlevererade men det kostar då cirka 50 kronor extra. Många nät-
butiker tar dock ut mer än postförskottsavgiften. Lundén (1999) anser att postförskott 
eller efterkrav är en dyrbar betalningsform, som konsumenten måste betala tillägg för. 
Dessutom måste konsumenten besöka posten eller något annat utlämningsställe för att 
få ut varorna som köpts (Lundén, 1999). Enligt Post och Telestyrelsen (2003) använ-
der 84 % av alla konsumenter som handlar på nätet postförskott som betalningssätt. 

 

3.1.4 Betala kontant 

Hermundstad och Östlund (1999) påstår att betala kontant är ett betalningssätt som en 
del webbutiker använder när konsumenten beställer varor på Internet. Konsumenten 
hämtar sedan varorna i butiken och betalar kontant eller med kontokort i butiken. 
Matbutiker brukar erbjuda denna möjlighet, konsumenten kan till exempel sitta på 
jobbet och beställa varorna och sedan hämta dem och betala för dem på vägen hem-
ifrån jobbet. 

 

3.1.5 Kontokort  

Hermundstad och Östlund (1999) hävdar att det inte är så vanligt med kontokortsbe-
talning för konsumenter på svenska webbutiker, trots att det i Sverige finns stort sä-
kerhetstänkande. I Sverige måste konsumenten alltid legitimera sig då han eller hon 
handlar med kontokort i butiken. Det vanligaste betalningssättet på svenska Internet-
platser är postförskott, detta innebär att varan betalas samtidigt som den hämtas ut på 
postkontoret. Internethandel sker ju även utanför Sveriges gränser och i många andra 
länder används kontokort vid betalning. I många länder kan konsumenten handla med 
kontokort över Internet t ex USA, utan att några säkerhetsåtgärder vidtas. Detta inne-
bär att säkerheten inte alls är lika hög som i Sverige där säkerhetstänkandet är viktigt 
eftersom konsumenterna är mer misstänksamma när det gäller att lämna ut kredit-
kortsnummer. Om konsumenten har otur kan kontonumret hamna i någon oärlig per-
sons händer och kan då missbrukas. Lundén (1999) tycker att det är en myt som är 
mycket överdriven eftersom det inte är särskilt vanligt att personer eller företag har 
tillgång till avlyssnings-eller dekrypteringsutrusning som gör det möjligt att komma åt 
information som skickas över Internet. 
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3.1.6 Smarta kort 

Pålsson (1998) anser att smarta kort påminner till storlek och utseende om vanliga 
kreditkort. Det som framför allt skiljer kreditkorten från smarta kort är att de senare 
inte har någon magnetremsa där kreditkortsnumret finns lagrat. I stället finns det ett 
”datachip”, ungefär lika stort som en lillfingernagel. Detta datachip kan innehålla in-
formation av olika slag t ex antal markeringar som är kvar på ett telefonkort, antal 
kronor som är kvar på ett kort som används för diverse betalningar. Informationen på 
korten skyddas med olika lösenord. Dessa kan antingen byggas in i själva kortläsaren, 
t ex när en biljett betalas på bussen, eller också kan lösenordet matas in av användaren 
i samband med köpet, vilket kan vara fallet då kortet används från en dator i hemmet. 
Enligt Kellagher, Ljungberg och Stensson (2002) är ett exempel på smarta korts an-
vändning en elektronisk plånbok. Detta innebär att datachipset har registrerats med en 
summa pengar som sedan kan användas i affärer som accepterar elektroniska pengar. 
I Sverige kallas den elektroniska plånboken Cash. 

 

3.1.7 Digitala pengar 

Enligt Hermundstad och Östlund (1999) är digitala pengar i första hand avsedda för 
att fungera över nätet. Digitala pengar fungerar oftast på så sätt att pengar sätts in på 
ett konto. I stället för den vanliga valutan omvandlas pengarna till någon av de elek-
troniska valutorna som oftast är dollar. Digitala pengar kan jämföras med polletter. 
För en viss summa fås en vis mängd polletter, som i det här fallet är digitala. De digi-
tala pengarna består oftast av komplicerade sifferserier. Digitala pengar är unika, pre-
cis som fysiska pengar, genom sitt serienummer. Lundén (1999) menar att pengar som 
hanteras och överförs elektroniskt till ett kontantkort eller till den egna datorn och 
vilkas äkthet verifieras ur pengarna själva och som saknar direkt koppling till den 
konsument som utför betalningen är digitala pengar. Det som blir allt vanligare är att 
digitala pengar används off-line, detta innebär att inget konto upprättas. Några överfö-
ringar mellan konton sker inte utan digitalpengarna är ett betalningsmedel som mynt 
och sedlar fast i elektronisk form. Detta innebär i praktiken förbetalda kort som kan 
användas som betalningsmedel på ett eller flera inköpsställen. Lundén (1999) menar 
att det finns slutna eller öppna kort. Ett slutet kort är ett avtal mellan två parter, 
kortutgivaren och kortinnehavaren och kan användas vid köp från det företag som 
ställt ut kortet. Ett öppet kort innebär att behållningen på kortet kan användas på flera 
inköpsställen. Det betyder att det krävs minst tre parter som är involverade i transak-
tionerna: kortutgivaren, kontoinnehavaren samt värdemottagaren. Exempel på detta är 
cashkorten (elektronisk plånbok) eller kontantkorten (Lundén, 1999). Enligt Dykert, 
Ivarsson och Widman (2002) har företag som DigiCash och CyberCash inte fått den 
planerade utbredning som det var tänkt på grund av bristande förtroende till dessa 
tekniker samt att bankerna i Sverige inte stödjer dessa betalningsformer.  

 

3.1.8 Medlemskap i shoppingtorg 

Enligt Hermundstad och Östlund (1999) har medlemskap i shoppingtorg blivit ett po-
pulärt betalningsalternativ. När konsumenten blir medlem i ett shoppingtorg får kon-
sumenten ett konto på torget. Konsumenten ger då torget fullmakt att debitera hans 
eller hennes bankkonto genom kontokortet eller ett postgirokonto. Med detta sätt kan 
konsumenten betala på shoppingtorget utan underskrift. Nackdelen med det här betal-
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sättet är att medlemskapet endast gäller de butiker som är kopplade till shoppingtor-
get. Det betyder att konsumenten kan bli tvungen att vara medlem i flera shopping-
torg. Lundén (1999) menar att en portal är detsamma som ett shoppingtorg det vill 
säga en hemsida dit besökaren beger sig när han eller hon ska börja shoppa, ungefär 
som ett köpcenter med många butiker. Portalen blir en utgångspunkt för vidare vand-
ring på Internet. 

 

3.2 Säkerhet 
Kapitlet om säkerhet kommer att beskrivas eftersom många författare anser att ett av 
de allra största hindren för den elektroniska handelns tillväxt är bristande förtroende 
från allmänheten. De litar framförallt inte på säkerheten med betalning med konto-
kort. Många litar inte heller på leveranssäkerheten plus att de tycker det är krångligt 
att använda webbplatserna för elektronisk handel. Kapitlet kommer att ge en förståel-
se för hur säkerheten fungerar och hur säkerheten med de elektroniska betalningssät-
ten skapas. Enligt Pihlsgård och Skandevall (2001) finns det många orsaker för att 
utveckla säkra betalningssystem. Dessa redovisas nedan: 

 � Konsumenterna vill kunna betala på ett smidigt sätt samtidigt som de vet att 
deras tillgångar är skyddade � Bankerna vill skydda sig mot förluster. � Kontokortsföretag som t ex Visa och Master Card vill att korten används som 
betalningsmedel. � Näthandlare vill profilera sig med säkra rutiner. � Näthandlare vill vara säkra på konsumentens identitet. 

 

Alla berörda parter i ett köp är intresserade av att handeln är så säker som möjligt. 
Dessutom är enkelheten och snabbheten viktiga vid näthandel. För att nå dit har flera 
olika system för säkra betalningar utvecklats. Trots det är det fortfarande vanligast att 
uppge sitt kontonummer på kontokortet (Pihlsgård & Skandevall, 2001).  

Enligt Lenander (1998) är informationsskydd ett samlingsbegrepp för all säkerhet som 
har en anknytning till hur information hanteras. Det gäller både information som han-
teras manuellt och med hjälp av datorer. I denna rapport är det IT-säkerhet som kom-
mer att beskrivas närmare, för att få en inblick i vilka tekniker som används för att 
säkra transaktioner ska uppnås. IT-säkerhet kan enligt Lenander (1998, sid 13) defini-
eras på följande sätt: 

 ”IT-säkerhet innebär att försvåra för alla att göra saker som DU inte vill att någon 
ska göra, med, på eller från din information, dina datorer eller annan utrustning i 
nätet.”  

I underkapitel 3.2.1-3.23 kommer informationsskydd att definieras, olika typer av sä-
kerhetskrav kommer att beskrivas samt olika tekniker för att uppnå säkerhet vid B2C. 
Detta kapitel är en fortsättning på kapitlet 2 Elektronisk handel då B2C definierades 
samt vilka för och nackdelar som fanns vid B2C. Kapitel 3.1 tog upp olika typer av 
betalningssätt som också är av betydelse vid val av informationsskydd och för att 
uppnå säkerheten vid transaktioner på nätet. 
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3.2.1 Olika typer av säkerhetskrav 

Dykert, Ivarsson och Widman (2002) menar att det ökade behovet av att kunna skicka 
känslig information genom tele- och datakommunikation ökar allt mer inom elektro-
nisk handel. Fördelarna genom möjligheten att utföra elektroniska affärer, elektronis-
ka ärenden och vanlig kommunikation oavsett var du befinner dig är många. Proble-
met är att all kommunikation över Internet i grunden är osäker eftersom Internet är 
byggt med öppenhet som det primära målet. Flexibiliteten med Internet gör att det är 
möjligt att t ex avlyssna meddelanden och skicka meddelanden i andras namn. Dykert, 
Ivarsson och Widman (2002) anser att som användare kan man alltså inte förvänta sig 
att öppna och allmänna nät är säkra. Det är upp till var och en att se till att säkerheten 
av informationen bevaras från avsändare till mottagare. För att informationen ska 
kunna kallas säker är det vissa säkerhetsfunktioner som krävs. I ett säkert system gäll-
er det säkerhetskraven uppfylls dessa är konfidentialitet, integritet, identifiering, till-
gänglighet, spårbarhet samt kryptering.(Dykert, Ivarsson & Widman, 2002):   

 � Konfidentialitet: Dykert, Ivarsson och Widman (2002) menar att en part i 
elektronisk handel måste vara säker på att meddelandet som innehåller konfi-
dentiell information för avsändaren också hanteras konfidentiell för mottaga-
ren, den andra parten. Detta innebär att båda parter bör ha säkerhetslösningar 
som gör att endast behöriga befattningshavare hos respektive part kan läsa in-
formation, inga andra. 

 � Integritet: Enligt Dykert, Ivarsson och Widman (2002) innebär säkerhetskra-
vet på integritet att information skyddas från ändring och förfalskning både 
under transport som under lagring. Den traditionella säkerhetslösningen för att 
tillgodose kravet på integritet är att båda parter har behörighetskontrollsystem 
för att identifiera användarna och verifiera deras behörighet till resurser och 
data. Genom att använda sig av ett användarnamn i kombination med ett lö-
senord bekräftas användaren i systemet och såväl godkända som avvisande ac-
cessen loggas i behörighetskontrollsystemet.  

 � Autentisering/Identifiering: Autentisering är enligt Halvarsson och Morin 
(2000) det samma som kontroll av uppgiven identitet t ex vid inloggning vid 
kommunikation mellan två system eller vid utväxling av meddelande mellan 
användare. Begreppet innebär att bevisa sin identitet. För att få tillgång till sin 
elektroniska identitet, måste konsumenten kunna identifiera sig. Med identifie-
ring menas framställandet av en identitet eller verifierandet av identitet, som 
t ex då identiteten på användaren av ett system fastställs. Identifiering är en del 
i en kedja som syftar till att säkerställa att inte fel person får tillträde till sy-
stemet. I denna rapport kommer identifiering att användas i stället för autenti-
sering. 

 � Tillgänglighet: Tillgänglighet innebär att tjänsterna enligt avtal ska vara till-
gängliga för handelsparterna när de behöver dem (Dykert, Ivarsson & Wid-
man, 2002). Tillgängligheten mäts hos användarna av systemet och innefattar 
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både tillgängligheten hos det centrala systemet och tillgängligheten i data-
kommunikationens system. 

 � Spårbarhet: Spårbarhet innebär enligt Dykert, Ivarsson och Widman (2002) 
att det i efterhand skall gå att bevisa och spåra hur de elektroniska dokumenten 
har hanteras i hela behandlingskedjan mellan parterna. Detta innebär att det 
alltid skall kunna gå att bevisa att en affärshändelse verkligen har ägt rum mel-
lan parterna och att den hanterats rätt ur integritets och konfidentialitetssyn-
punkt. 

 � Kryptering: Enligt Fredholm (1999) finns det två huvudtyper av kryptering; 
symmetrisk respektive asymmetrisk metod. I båda fallen sker krypteringen 
med en nyckel av samma typ som används för att skapa och verifiera digitala 
signaturer. Krypteringen bygger på att en nyckel egentligen är en sifferserie, ju 
längre sifferserie desto säkrare kryptering. Kryptering kan ske direkt i en pro-
gramvara eller genom en manuell rutin baserad på elektroniska ID-kort, hård-
varubaserad kryptering, som har den privata nyckeln lagrad på kortet.  De 
båda metoderna beskrivs mer nedan: 

 

Symmetrisk kryptering: Enligt Johansson (1998) används samma nyckel vid sym-
metrisk kryptering och dekryptering (avkodning). Både sändaren och mottagaren av 
ett meddelande måste ha en kopia av nyckeln. För att ingen annan ska kunna dekryp-
tera ett ”uppsnappat” meddelande måste nyckeln hållas hemlig. Enligt Fredholm 
(1999) är den vanligaste metoden DES (Data Encryption Standard) men även meto-
den IDEA (International Data Encryption Algorithm) förekommer och det är flera 
metoder på väg. Symmetrisk kryptering är mest lämplig att använda när många kom-
municerar med en part t ex när många konsumenter sköter sina bankärenden i en In-
ternetbank. (se Figur 1 på nästa sida) (Figur1 och 2 har godkänts för kopiering). 

 

Figur 1. Symmetrisk kryptering (Johansson,1998, sid 9) 

 

 

 



 3 Betalningssätt och säkerhet 

                                     17 
    

Asymmetrisk kryptering 

Vid asymmetrisk kryptering har varje användare ett par krypteringsnycklar, en privat 
(som ska hållas hemlig) och en publik (som är tillgänglig för andra). Information som 
krypteras med den ena av nycklarna i paret kan bara dekrypteras med den andra. För 
asymmetrisk kryptering är det bara en person som behöver ha den privata, hemliga 
nyckeln. Den privata nyckeln hålls hemlig hos användaren och den publika nyckeln  
görs tillgänglig för andra genom någon central administration. Vid kryptering av ett 
hemligt meddelande använder sändaren mottagarens publika nyckel och vid dekrypte-
ring använder mottagaren sin privata nyckel (Johansson, 1998). Enligt Fredholm 
(1999) är asymmetrisk kryptering säkrare och lämpar sig bättre vid kommunikation 
många till många som t ex vid elektronisk handel. (se Figur 2). 

 

Figur 2. Asymmetrisk kryptering (Johansson, 1998, sid 10) 

 

3.2.2 Digitala certifikat och elektroniska signaturer 

I detta kapitel kommer olika tekniker för att uppnå säkra betalningssätt beskrivas. 
Kryptering är en teknik, men eftersom det även är ett säkerhetskrav och därför be-
skrevs i avsnitt 3.2.1 kommer kryptering inte att tas upp mer i detta kapitel. Digitala 
certifikat och digitala signaturer beskrivs närmare nedan:  

 � Digitala certifikat: Enligt Johansson (1998) kan ett digitalt certifikat ses som 
ett elektronisk ID-kort. Det binder den publika nyckeln i ett nyckelpar för 
asymmetrisk kryptering till identiteten hos en person eller maskin i ett kom-
munikationssystem. Ett digitalt certifikat ges ut av en betrodd part, vilket bru-
kar benämnas med det engelska uttrycket Certifikation Authority (CA). Rollen 
som CA kan spelas av en administratör som användarna av certifikatet litar på, 
exempelvis kan ett företag fungera som CA för sina anställda. Innehållet i ett 
digitalt certifikat kan variera men ett minimum är att det innehåller namnet på 
innehavaren, dennes publika nyckel, certifikatets giltighetstid samt vilken CA 
som givit ut certifikatet. Ett digitalt certifikat lagras ofta tillsammans med an-
vändarens privata nyckel, till exempel på ett smartkort. För att utföra en digital 
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signatur av ett meddelande måste användaren sätta kortet i en läsare kopplad 
till datorn (Johansson, 1998). 

 � Elektroniska signaturer: Signatur är enligt Halvarsson och Morin (2000) en 
egenhändigt skriven namnteckning, särskild använd för att intyga förlitlighet 
eller äkthet av dokument. Det finns många olika begrepp för den elektroniska 
motsvarigheten t ex elektronisk sigill, elektronisk signatur, e-signatur, e-sigill, 
digital signatur, elektronisk namnteckning, kvalificerad elektronisk signatur 
mm. I denna rapport kommer elektronisk signatur att användas. Enligt Fred-
holm (1999) ska en elektronisk signatur beaktas som en motsvarighet till en 
handskriven signatur på ett pappersdokument fast med mer funktioner och 
större säkerhet. Syftet är att mottagaren av ett elektronisk meddelande som är 
signerat får verifierat att sändaren är ”äkta” och att meddelandeinnehållet inte 
förändrats under kommunikationen mellan de två systemen. Funktionen i den 
elektroniska signaturen bygger på att ett sigill (signatur) skapas med använd-
ning av en beräkningsalgoritm som beräknar ett kontrolltal. Detta kan uppnås 
med användande av asymmetrisk kryptering. Kontrolltalet krypteras sedan 
med avsändarens privata nyckel och meddelandet skickas. När meddelandet 
kommer fram till mottagarens system dekrypteras sigillet. Halvarsson och Mo-
rin (2000) anser att begreppet elektroniska signaturer skiljer sig från digitala 
signaturer genom att det är ett område som fokuserar på att en digital eller icke 
manuell signatur skall få samma värde som en manuell underskrift. Elektro-
niska signaturer är den lösning som ska kunna vara en digital ersättning för en 
juridiskt bindande namnteckning, t ex på ett kontrakt eller annat avtal. Eu har 
rekommenderat begreppet ”elektroniska signaturer” för att skilja ut det juri-
diska begreppet från det tekniska. Digitala signaturer är alltså ett begrepp som 
beskriver en teknik (Halvarsson & Morin, 2000).  

 

3.2.3 Standarder 
Enligt P. Cannon (personlig kontakt, 25 februari, 2003) är en standard en teknik som 
syftar till att skydda, godkänna och verifiera handlare, köpare och banker vid konto-
kortsbetalningar över Internet. Att skicka sina kontokortsuppgifter helt öppet med http 
direkt över Internet medför en säkerhetsrisk. Tanken på att någon obehörig enkelt kan 
lyssna av trafiken på Internet och missbruka konsumenternas betalkortsnummer har 
gjort önskan om att kunna handla säkert på Internet stor. Det är en önskan som har 
satt fart på en karusell med olika förslag på metoder för säkra elektroniska transaktio-
ner i distribuerade miljöer. Säkerhetsproblemet har gjort att det idag finns speciella 
protokoll för säkra elektroniska transaktioner som bygger på bland annat kryptering 
och signering av data. Några exempel på sådana protokoll är SET (Secure Electronic 
Transaction), UCAF/SPA (Universal Cardholder Authentication Field/Secure Pay-
ment Application), 3-D Secure samt PKI. Gemensamt för de här protokollen är syftet 
som är att försöka identifiera personen som handlar på Internet för både den som står 
för e-handelstjänsten, banken och betalkortsföretaget, och vise versa P. Cannon (per-
sonlig kontakt, 25 februari, 2003). Dessa protokoll kommer inte att förklaras ingående 
i denna rapport då det inte anses ingå i problemområdet.  
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3.3 Sammanfattning av B2C och betalningssätt 
I kapitel 2 Elektronisk handel beskrevs B2C (Business to Consumer) d v s handel mel-
lan företag till konsument samtidigt som fördelar respektive nackdelar med B2C be-
skrevs. En stor nackdel för både konsumenten och företaget tycks vara bristen på för-
troende inför elektroniska betalningssätt. De olika betalningssätten som finns beskrevs 
i kapitel 3 Betalningssätt tillsammans med de säkerhetskrav och de tekniker som finns 
för att uppfylla dessa krav. En faktor som enligt Ström (1998) bromsar B2C på Inter-
net är bristande förtroende. Om en konsument t ex köper från Åhléns Internetbutik vet 
konsumenten vilket företag det är och vad det står för, men i många andra fall vet de 
inte det. Funderingar som konsumenten får är om det går att lita på företaget. De kan-
ske missbrukar min e-mailadress eller annan information som lämnats. Vid inköp från 
en traditionell butik sänder butikens utseende och läge, liksom personalens utseende 
och agerande, ut en del signaler som påverkar konsumenten både medvetet och un-
dermedvetet. Den informationen försvinner vid inköp från en webbsida. Konsumenten 
har dessutom i många fall möjligheten att återvända till den traditionella butiken och 
ställa säljaren till svars. Det är svårare på nätet. I nästa kapitel kommer begreppet 
konsument att definieras, konsumentens tillfredställelse, vad som påverkar konsumen-
tens tillfredställelse och hur konsumenten får förtroende för en butik att beskrivas. 
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4 Konsument 
I detta kapitel kommer konsument att definieras, konsumentens upplevelse och be-
dömning av utfall efter att ha handlat beskrivas ur ett e-handels perspektiv. Kapitlet 
kommer att ta upp hur konsumenten tillfredställs och hur förväntningar uppstår. 
Dessutom kommer de faktorer som påverkar konsumentens val av butik att beskrivas, 
hur konsumenten uppfattar tillgänglighet samt konsumentens krav på enkelhet. Detta 
kapitel är fortsättning på tidigare kapitel som beskrev vad B2C är samt konsumentens 
olika betalningsalternativ, olika säkerhetsaspekter, samt olika tekniker för att uppnå 
säkra transaktioner på Internet. Konsumenten tas upp för att få en förståelse för vilka 
faktorer som påverkar densamme vid val av betalningssätt, eftersom fokus på denna 
rapport är utifrån konsumentens e-handelsperspektiv.  

 

4.1 Definition av konsument 
Enligt Sörqvist (2000, sid 29) kan konsument definieras på olika sätt:  

 

1. ”Mottagare av en produkt”  

2. ”De som organisationen finns till för”  

Dessa definitioner är snäva och kräver att konsumentbegreppet kompletteras med ett 
intressentbegrepp för att täcka in samtliga övriga aktörer. Det är därför bättre enligt 
samme författare med en vidare definition och en lämplig sådan är: 

 ”alla som på något sätt påverkas av verksamheten eller de varor och tjänster som 
produceras och tillhandahålls” (Sörqvist, 2000, sid 29 ). 

En vidare definition leder till att ett stort antal konsumenter erhålls och som alla har 
unika krav på produkten. Denna definition passar detta arbete bäst eftersom detta ex-
amensabete handlar om både hur konsumenten agerar inför ett köp, under ett köp och 
efter ett köp. Konsumentens agerande påverkar företagen till att tillfredställa den-
samme på ett positivt sätt, för att på så sätt få en nöjdare konsument. 

 

4.2 Faktorer som påverkar konsumenternas val av butik 
Enligt Wigblad och Åhlgren (1998) är flertalet av dagens konsumenter medvetna om 
vad de vill köpa och söker säljkanaler som har en klar sortiment-och serviceprofil. 
Beroende på omständigheter som köpkraft, familjesituation, smak och hälsa varierar 
synen hos enskilda individer på vad som är viktigast vid inköp. Oavsett bransch efter-
frågar konsumenterna tre faktorer vid val av säljkanal: att kunna tillfredställa sina 
konsumtionsbehov, att spara pengar, samt att vinna tid. För majoriteten av konsumen-
terna är bekvämlighet i vardagen den avgörande faktorn vid val av butik (Wigblad & 
Åhlgren, 1998). 

 

Enligt Westring och Jansson (2000) kan företag förenkla för konsumenten genom att 
öka tillgängligheten i rum, tid och djup med den nya tekniken. Det fysiska rummet 
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kan kompletteras med ett virtuellt rum- den fysiska butiken eller anläggningen kan 
kompletteras med en virtuell butik eller anläggning. Konsumenten behöver inte längre 
ta sig till företaget utan det räcker med att koppla upp sig till nätet. I USA talar de ofta 
om 24-7 i fråga om tillgänglighet, tid att vara tillgänglig ”24 timmar om dygnet 7 da-
gar i veckan”. Den fysiska anläggningens öppettider kan nu kompletteras med Inter-
nets ”dygnetruntöppet”. Konsumenter kan överföra information eller utföra andra ak-
tiviteter när de vill på dygnet, när det passar dem själva. Enligt Fredholm (1999) efter-
frågar konsumenter vid elektronisk handel bättre service och bättre priser. Det finns 
många exempel på företag som inte förstått helheten utan verkar se på elektronisk 
handel som ett skyltfönster på nätet. Många företag saknar egen kompetens och ham-
nar istället i händerna på webbyråer med begränsningar eller ingen erfarenhet av af-
färsutveckling. Elektronisk handel kan sägas bestå av tre hörnstenar: order, leverans 
och betalning (Fredholm, 1999). Dessa förtydligas nedan: 

 � Den första hörnstenen innebär att konsumenten ska ha ett bra stöd vid order-
tillfället för att få relevant information om de produkter som säljs. Egenskaper, 
priser och leveransinformation ska framgå på ett tydligt sätt. Det ska vara en-
kelt att göra en beställning utan att behöva fylla i en massa uppgifter som inte 
har med köpet att göra. Efter att ordern är lagd vill konsumenten snabbt ha en 
bekräftelse på köpet för att känna sig säker. Att erbjuda enkelhet och snabbhet 
vid order är ett krav som alla näthandlare borde uppfylla för att konsumenterna 
ska känna sig nöjda och för att de ska uppnå ett av sina primära motiv för att 
näthandla (Fredholm, 1999).  

 � Den andra hörnstenen för framgångsrik näthandel är snabba och exakta leve-
ranser, från lager till att konsumenten får sin vara i handen.  

 � Den tredje hörnstenen vid näthandel är betalningar. Att köpa varor per post-
förskott kan konsumenten uppleva tryggt men knappast bekvämt. De flesta 
nätshoppare vill ha leveransen hela vägen hem till bostaden. Det finns många 
metoder för elektroniska betalningar, men ingen har slagit igenom som det le-
dande sättet för elektroniska betalningar. Ända fram tills att det sker kommer 
det att finnas en inbyggd osäkerhet för elektronisk handel hos många både kö-
pare och säljare (Fredholm, 1999). 

 

4.3 Hur konsumentens förväntningar uppstår 
Enligt Sörqvist (2000) har konsumentens förväntningar ofta en stor inverkan på den 
upplevda kundtillfredställelsen och det är därför viktigt att förstå hur dessa formas. 
Företaget eller butiken kan i många fall både påverka konsumentens förväntningar 
och utfallet av den aktuella varan eller tjänsten så att maximal tillfredställelse uppnås. 
Det finns ett antal parametrar som har visat sig ha stor inverkan på konsumentens för-
väntningar. Dessa är; tidigare erfarenheter, marknadsföring och reklam, image och 
rykte, betydelse och intresse, tredjepartsinformation samt produktens pris. Dessa re-
dovisas i avsnitten 4.3.1-4.3.6. Informationen i stycket baserar sig på (Sörqvist, 2000). 



 4  Konsument 

                                     22 
    

4.3.1 Tidigare erfarenheter 

I de fall konsumenten har tidigare erfarenheter av den aktuella situationen kommer 
dessa att ha stor betydelse för förväntningarna. Dessa erfarenheter kan gälla olika sa-
ker, t ex den aktuella varan, tjänsten, leverantören, webbsidans utformning, sina erfa-
renheter av betalningssätt, etc. Erfarenheter visar dessutom att negativa erfarenheter 
vanligtvis har en avsevärt större inverkan än positiva. 

 

4.3.2 Marknadsföring och reklam 

Reklam ger konsumenten en mängd uppfattningar om produkten samt vad den kan 
förväntas klara av att prestera. Genom att lova allt för mycket i marknadsföringen kan 
missnöjda konsumenter skapas även om utfallet är bra (men inte så bra som lovats i 
reklamen). 

 

4.3.3 Image och rykte  

Profil och rykte har en stor påverkan på konsumentens förväntningar. Det kan ofta 
gälla image och rykte för olika beståndsdelar av erbjudandet, t ex företaget eller buti-
ken, varan eller tjänsten, varumärket eller återförsäljaren. 

 

4.3.4 Betydelse och intresse 

Produktens betydelse och konsumentens intresse för produkten inverkar på förvänt-
ningarna. Produkter som är av stor betydelse för konsumenten eller som konsumenten 
är intresserad av leder till att konsumenten skaffar sig kunskaper och förståelse som 
kommer att ligga till grund för väl genomtänkta förväntningar. 

 

4.3.5 Tredjepartsinformation  

Information från andra konsumenter om betalningssätt, webbutik mm har en betydan-
de inverkan på konsumentens förväntningar eftersom den ofta bedöms som objektiv 
och trovärdig. Den kan t ex utgöras av information från media, tidskrifter, branschor-
ganisationer, tester, konsumentorganisationer, goda vänner, etc.  

 

4.3.6 Produktens pris 

Priset påverkar i många fall konsumentens förväntningar. Då priset är högt förväntas 
en högre kvalitet och ett bättre utfall än då priset är lågt. 

Konsumentens förväntningar kommer i många situationer att förändras över tiden. I 
situationer med en utdragen konsumtionsprocess kommer detta direkt att inverka på 
upplevelsen. Förväntningarna förändras successivt genom påverkan av observerat 
utfall. Denna förändring innebär dessutom att eventuell mätning av konsumentens 
förväntningar drastiskt försvåras i och med att konsumentens uppfattning om egna 
förväntningar före och efter konsumtion av varan eller tjänsten kan skilja sig stort.  
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4.4 Konsumentens upplevelse och bedömning 
Enligt Sörqvist (2000) kan kundtillfredställelse uppstå genom att konsumenten får ett 
ökat värde (positiv förstärkning), men den kan även uppstå genom att en negativ si-
tuation återställs till ett neutralt läge (negativ förstärkning). I det senare fallet kommer 
tillfredställelsen att baseras på en känsla av lättnad. Enligt Sörqvist (2000) beror 
kundtillfredställelse på konsumentens förväntningar innan köp och upplevelsen av 
resultatet från den aktuella varan eller tjänsten. Konsumentens förväntningar kan in-
verka på den upplevda kundtillfredställelsen på olika sätt. Generellt inverkar kundtill-
fredställelse genom att konsumenten upplever tillfredställelse. Detta sker om resultatet 
överträffar förväntningarna och missnöje om resultatet inte uppfyller förväntningarna. 
Flera skilda effekter kan dock identifieras som påverkar upplevelsen i olika situatio-
ner. Dessa effekter redovisas i avsnitten 4.4.1-4.4.2. Informationen i avsnitten baserar 
sig på (Sörqvist, 2000). 

 

4.4.1 Assimilationseffekten  

Assimilationseffekten betyder att bedömningen och upplevelsen av den aktuella situa-
tionen främst utgår från förväntningarna. Detta innebär att nivån på förväntningen 
främst kommer att styra konsumentens bedömning. Konsumenten kommer följaktli-
gen inte att avvika allt för mycket från de ursprungliga förväntningarna i sin bedöm-
ning även om resultatet är helt annorlunda.  

 

4.4.2 Kontrasteffekten  

Kontrasteffekten utgör en omvänd effekt jämfört med assimilationseffekten. Enligt 
denna påverkan har resultatet av den aktuella situationen en stor inverkan. Resultat 
under förväntningarna kommer enligt denna effekt att upplevas som sämre än det är i 
verkligheten, medan resultat över förväntningarna kommer upplevas som bättre än det 
verkligen är. Kontrasteffekten kan ses som en slags förstärkning av den aktuella upp-
levelsen  

Assimilationseffekten dominerar främst i de situationer då det är svårt att fastställa 
utgången och då det finns en ovilja hos konsumenten att studera resultatet hos utfallet. 
Kontrasteffekten har en dominerande effekt på upplevelsen i de situationer då den 
aktuella varan eller tjänsten har stor betydelse för konsumenten samt då utfallet objek-
tivt och säkert motvisar förväntningarna. 

 

4.5 Konsumentens bedömning av utfall 
Enligt Sörqvist (2000) är konsumentens bedömning av utfallet ofta komplex. Bedöm-
ningskriterierna varierar ofta över tiden. Detta innebär att konsumentens sätt att se på 
produkten är olika före köp, vid köp, direkt efter köp respektive långt efter köp. Enligt 
Sörqvist (2000) finns det ett antal effekter som mer eller mindre kan påverka konsu-
mentens tillfredställelse. Dessa redovisas i avsnitten 4.5.1-4.5.6. Informationen i av-
snitten baserar sig på (Sörqvist, 2000). 
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4.5.1 Uppfylla konsumentens behov 

En mycket viktig grund för konsumentens bedömning är i vilken utsträckning utfallet 
uppfyller konsumentens samtliga behov. Vanligtvis är konsumentens behov mycket 
komplexa då endast ett fåtal är direkt uttalande och kända. 

 

4.5.2 Rättvisa 

I vissa situationer har konsumentens uppfattning om rättvisa en stor inverkan på till-
fredställelsen. Uppfattningen om rättvisa baseras på en individuell upplevelse där 
jämförelser sker med andra aktörer, verkliga eller påhittade. Grunden för denna jäm-
förelse är att varje aktörs vinst skall vara proportionell mot hans eller hennes insats. 
Jämförelser kan ske både med andra individer (att ingen får något bättre än konsu-
menten själv) och med leverantörer (att leverantörens vinst står i proportion till kon-
sumentens). I de fall då konsumenten upplever att han eller hon blivit orättvist be-
handlad leder detta ofta till ett mycket stort missnöje oberoende av utfall och förvänt-
ningar. 

 

4.5.3 Osäkerhet och efterklokhet 

Den upplevda kundtillfredställelsen kan påverkas negativt av att konsumenten i efter-
hand känner en osäkerhet huruvida det gjorda köpet var rätt. Denna effekt är ofta be-
tydande då skillnaderna mellan alternativ är små, konsekvenserna av beslutet är bety-
delsefulla eller då konsumenten är ovan att fatta beslut. 

 

4.5.4 Bortförklaring och tillskrivning 

Konsumenten upplever och förklarar ofta orsaker till ett visst utfall (positivt eller ne-
gativt) på ett sätt som inte stämmer med verkligheten. Skälet till detta är att individen 
lätt accepterar en förklaring om den inte strider mot situationens logik. Framgångar 
tillskrivs ofta individen själv, egna misslyckanden tillskrivs vanligen situationen och 
andras misslyckanden tillskrivs i många fall dessa individer. 

 

4.5.5 Känslomässigt tillstånd 

Eftersom kundtillfredställelse baseras på konsumentens upplevelse av situationen 
kommer konsumentens aktuella känslomässiga inställning att ha en betydande inver-
kan på bedömningen. Konsumenten upplever och tolkar omvärlden utifrån det menta-
la tillstånd och de känslor som är dominerande i den aktuella situationen. 

4.5.6 Selektiv perception 

Konsumenten väljer undermedvetet vilken information som kommer att ligga till 
grund för bedömningen. Individens förträngningsmekanismer gör att informationen 
som motsäger konsumentens uppfattningar och världsbild utestängs. Aktuella behov 
påverkar också vilken information som konsumenten är mottaglig för. 
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4.6 Sammanfattning om konsumenten 
I kapitel 2 Elektronisk handel beskrevs B2C (Business to Consumer) d v s handel mel-
lan företag till konsument samtidigt som fördelar respektive nackdelar med B2C be-
skrevs. En stor nackdel för både konsumenten och företaget tycks vara bristen på för-
troende inför elektroniska betalningssätt. De olika betalningssätten redovisades i kapi-
tel 3 Betalningssätt tillsammans med de säkerhetskrav och de tekniker som finns för 
att uppfylla dessa krav. I detta kapitel Konsument definierades konsument och vilka 
faktorer som påverkar konsumenten vid val av butik. Kapitlet tar även upp hur kon-
sumentens förväntningar uppstår och hur de bedömer varan vid köp. I vissa avsnitt i 
kapitlet används endast en källa och det kan bli en skev bild av konsumenten eftersom 
det inte finns någon annan källa som menar samma sak. Min egen åsikt om detta är att 
Sörqvist synpunkter känns realistiska då ungefär samma funderingar har tagits upp i 
en annan kurs under studietiden (Kognitiva förutsättningar). Syftet med de tre kapit-
len, är att de tillsammans skall ge en bra grund för läsaren att förstå problemområdet, 
som beskrivs i nästa kapitel. 
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5 Problemformulering 
I detta kapitel beskrivs det problemområde som ligger till grund för problemformule-
ringen, den avgränsning som gjorts samt det förväntade resultatet. 

 

5.1 Problemområde 
Enligt Lundén (1999) har elektronisk handel de senaste åren ökat allt mer och detta har 
lett till att intresset för elektronisk handel över Internet fått en kraftig skjuts framåt och 
stort massmedialt intresse. Digital kommunikation har blivit en naturlig del av våran 
vardag t ex kommunikation via e-post och försöka finna information om produkter och 
tjänster. Internet har snabbare än någon annan teknik direkt påverkat hur informationen 
förmedlas, kommuniceras och gör affärer. Det finns dock vissa svårigheter med att be-
driva säker elektronisk handel. Ett av de största problemen med Internet är att det hit-
tills varit svårt att ta eller få betalt för de varor som sålts på ett effektivt sätt. Enligt 
Sörqvist (2000) är kundtillfredställelse en mental subjektiv upplevelse hos konsumen-
ten som helt baseras på konsumentens uppfattning. Konsumentens förväntningar kan 
inverka på den upplevda kundtillfredställelsen på olika sätt. Generellt inverkar konsu-
mentens förväntningar genom att konsumenten upplever tillfredställelse om utfallet av 
köpet överträffar förväntningarna och missnöje om utfallet inte uppfyller förväntning-
arna. Initialt investerar ofta konsumenten tid och möda i att utvärdera och bedöma oli-
ka butiker för att finna de som har bäst förutsättningar att uppfylla deras behov och ge 
tillfredställelse. Ett av de allra största hindren för den elektroniska handelns tillväxt är 
bristande förtroende från allmänheten. De litar framförallt inte på säkerheten med be-
talning med kontokort. Många litar inte heller på leveranssäkerheten plus att de tycker 
det är krångligt att använda webbplatserna för elektronisk handel. Att handla direkt i 
butik ger fördelar som att konsumenten till exempel kan se det som ska handlas i verk-
ligheten. Betalningen sker direkt och man slipper frakt. Mycket handlar om att klara 
logistiken inom elektronisk handeln då detta är något som den traditionella handeln 
klarat av sedan länge (Fredholm, 1999). 

Enligt Sörqvist (2000) har konsumenternas förväntningar ofta en stor inverkan på den 
upplevda kundtillfredställelsen och det är därför viktigt att förstå hur förväntningarna 
formas. Företaget eller butiken kan i många fall påverka konsumentens förväntningar 
och utfallet av den aktuella varan eller tjänsten så att maximal tillfredställelse uppnås 
(Sörqvist, 2000). I samband med elektronisk handel mellan okända parter gäller det att 
ha ett beteende som båda parter känner säkerhet för (Fredholm, 1999). En stor mängd 
betalningssystem har tagits fram, men för att få en bred acceptans krävs att både köpare 
och säljare upplever säkerheten, tillgängligheten och enkelheten som tillfredsställande 
(Lundén, 1999). Just säkra elektroniska betalningar är enligt många nödvändiga för att 
den elektroniska handeln över Internet skall utvecklas fullt ut. När det pratas om säker-
het för elektronisk handel, handlar det om att skydda informationen från sändarens sy-
stem hela vägen till mottagarens system (Fredholm, 1999). 

 

Enligt Ström (1998) har intresset i Sverige för kommersiell användning av Internet 
ökat kraftigt under det senaste året. Antalet konsumenter växer kraftigt och utgör en 
köpstark grupp. I dag upplever alla konsumenter en ständig ökning av antalet webbu-
tiker på Internet och det kommer med all sannolikhet att öka betydlig under de när-
maste åren. Men för att den här ökningen skall kunna ske är det avgörande att de olika 
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betalningsalternativ som erbjuds fungerar väl och har konsumenternas förtroende för 
att välja elektroniska betalningssätt. Detta kan anses vara en avgörande faktor för 
både konsumenten och butiken eftersom både konsumenten och butiken sparar pengar 
på elektronisk betalning (Ström, 1998).   

 

5.2 Problemformulering 

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga de faktorer som påverkar konsumen-
tens val av betalningssätt vid B2C samt om företagen uppfattar orsaken till konsumen-
ternas val av betalningssätt på samma sätt som konsumenterna. För att få en översikt 
över hur betalningar vid B2C över Internet nyttjas och vilka faktorer som påverkar 
konsumenternas val vid betalning, är problemformuleringen som följer: 

 

Vilka faktorer påverkar svenska konsumenters val av betalningssätt inom B2C? 

 

Avsikten är att ta reda på konsumentens egen uppfattning om vilka faktorer som på-
verkar deras val av betalningssätt inom B2C. Dessutom avses att undersöka företa-
gens åsikt om vilka faktorer de tror påverkar konsumentens val av betalningssätt inom 
B2C. Med faktorer avses det som påverkar konsumenten, t ex säkerheten, hur viktigt 
det är för konsumenten att ha förtroende för webbutiken, om leveranstider påverkar, 
hur en webbutik ska vara för att konsumenten ska välja just den mm.  

 

För att besvara huvudfrågan kan den brytas ned i tre delfrågor. 

 � Vilka huvudsakliga betalningssätt använder svenska konsumenter vid elektro-
nisk handel idag? 

Denna fråga kommer att resultera i det/de betalningssätt som konsumenten använder 
mest samt om företagen har samma uppfattning.  

 � Vilka är dessa betalningssätts för- och nackdelar? 

Svaren på denna fråga kommer att ge svar på det/dessa betalningssätts för- och nack-
delar. Beroende på vad resultatet blir kan eventuellt svaren leda till vilka faktorer som 
påverkar konsumenten vid val av betalningssätt.  

 � Varför används just dessa betalningssätt? 

Denna fråga kommer att ge svar på varför konsumenten använder de/dessa betal-
ningssätt och det leder till faktorer som påverkar konsumenten. 
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5.3 Avgränsningar 
Detta examensarbete kommer att inrikta sig på elektronisk handel mellan företag-
konsument det vill säga Business to Consumer (B2C). Rapporten kommer alltså inte 
ta upp handel mellan företag-företag (Business to Business) eller mellan kund-kund 
(Consumer to Consumer). Dessutom kommer inte alla företag som finns på nätet att 
ingå i undersökningen utan endast fyra svenska företag som säljer 1hemelektronik 
samt ett antal av deras konsumenter. Andra branscher kommer inte att ingå i denna 
undersökning. (För mer information se kapitel 7 Genomförande) De lagstiftningar 
som reglerar handeln i allmänhet ligger också utanför detta arbetsområde. 

 

5.4 Förväntat resultat 
Resultatet på denna undersökning behöver inte innebära att konsumenter och företag 
har samma åsikter om betalningssätten samt deras för- och nackdelar. Företagen upp-
fattar kanske situationen på ett annat sätt än vad konsumenten tycker. Min egen åsikt 
om detta är att det mycket väl kan vara så att företagen fokuserar på fel aspekter för 
att få konsumenter att använda elektroniska betalningssätt. Resultatet på denna under-
sökning kan leda till att företagen beaktar de faktorer som påverkar konsumenter vid 
val av betalningssätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Butik som säljer datorer, skruvar, elektronik mm. 
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6 Metod 
I detta kapitel redovisas möjliga metoder som kan vara lämpliga för att besvara exa-
mensarbetets problemformulering samt de metoder som valts. Vidare beskrivs de tek-
niker som är lämpliga för att samla in den information som behövs för att få problem-
formuleringen besvarad samt vilka tekniker som valts. Sist i kapitlet beskrivs vad 
strukturering och standardisering av frågor är och vilka sätt som används i detta exa-
mensarbete.  

 

6.1 Möjliga och valda metoder 
Patel och Davidson (2003) menar att när problemet väl identifierats måste en analys 
ske om vilken kunskap som finns i problemområdet och utifrån denna analys gå vida-
re för att slutligen formulera vilket problem som skall lösas. Det är det formulerade 
problemet som anger riktlinjerna för hur undersökningen skall utföras. Beaktning 
måste ske angående den tid och de medel som står till förfogande för att besvara frå-
geställningen samt vilka individer som skall medverka (Patel & Davidsson, 2003). 
När själva upplägget av utredningen bestäms innebär detta att beslut tas angående vil-
ka som skall delta i undersökningen samt vilka möjliga alternativa upplägg som finns. 
 
Möjliga alternativa upplägg för denna undersökning är: 
 � Fallstudie � Survey 
 

Dessa två olika alternativa upplägg redovisas nedan samt motivering till varför den 
ena inte blivit vald och varför den andra valts. Dessutom nämns det kort om de tek-
nikval som görs inom den valda metoden. Dessa tekniker kommer att beskrivas mer 
utförligt i kapitlet 6.3. 

 

6.1.1 Fallstudie 
Fallstudie innebär enligt Patel och Davidsson (2003) att en undersökning görs på en 
liten avgränsad grupp. Ett fall kan till exempel vara en person, en organisation eller 
en situation. Vid fallstudier är utgångspunkten ett helhetsperspektiv, försök görs att få 
så heltäckande information som möjligt. Fallstudier anses av Patel och Davidsson 
(1994) passa bra då processer och förändringar skall studeras. Denna undersökning 
kan utföras direkt med hjälp av olika tekniker, t ex intervjuer eller observationer, 
eller indirekt genom att studera rapporter och dokumentation hos den avgränsade 
gruppen. Fallstudier lämpar sig väl att använda då syftet med studien är att skaffa sig 
en djup, detaljrik helhetsbild av en specifik situation eller ett problem (Patel & Da-
vidsson, 2003). 
 
I denna studie skulle fallstudie kunna vara ett lämpligt upplägg, eftersom fallstudie 
ger möjligheter att studera konsumenterna mera grundligt. Med utgångspunkt från 
detta arbetes problemformulering skulle det dock krävas att flera fallstudier genom-
förs. Med hänsyn till de begränsade resurser och den begränsade tid som finns till för-
fogande anses detta tyvärr inte vara möjligt att genomföra.  
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6.1.2 Survey 
Survey innebär enligt Patel och Davidsson (2003) att en undersökning görs på en stör-
re avgränsad grupp med hjälp av t ex intervjuer och enkäter. Enligt Dahmström 
(2000) görs ett slumpmässigt urval av populationen för att begränsa undersökningen 
istället för att göra en totalundersökning. Enligt May (2001) kännetecknas en survey-
undersökning av att data samlas in från ett stort, ibland mycket stort, antal individer. 
Målet med praktiskt taget alla syrveyundersökningar är att beskriva eller förklara 
egenskaper eller åsikter hos en population genom användning av representativa urval 
(May, 2001). Denna undersökningsform används enligt Patel och Davidson (2003) 
ofta för att besvara frågor som rör vad, var, när och hur. En nackdel som kan identifie-
ras med surveys är att det kan vara svårt att göra ett slumpmässigt urval ur den av-
gränsade populationen, det vill säga vilka individer eller organisationer som skall ingå 
i undersökningen. Då inte hela populationen kan undersökas måste ett urval göras. 
Svårigheten ligger enligt Patel och Davidsson (2003) i att urvalet bör göras på ett så-
dant sätt att den grupp som väljs ut i alla väsentliga avseenden är representativ för 
populationen, det vill säga utgör en miniatyr av denna. Är urvalet korrekt gjort kan 
generaliseringar göras från den utvalda gruppen till populationen. Fördel med survey 
kan anses vara att den ger möjlighet till insamling av information från en stor popula-
tion med relativt liten åtgång av resurser såsom t ex tid (Patel & Davidsson, 2003). En 
survey skulle i detta arbete kunna användas för att ge en allmän bild av det studerade 
problemet genom att välja ut en representativ grupp ur populationen och använda 
denna i undersökningen. Informationen som utvinns från undersökningen kan analy-
seras och jämföras för att upptäcka eventuella likheter av den utvalda gruppen. Är 
likheten tydlig kan denna antas gälla för hela populationen. Populationen i detta arbe-
te är alla butiker som säljer hemelektronik och urvalet är fyra webbutiker som repre-
senterar populationen. Denne metod är lämplig för detta examensarbete då metoden 
ger möjlighet till insamling av information från en stor population med relativt lite 
resurser. Eftersom tiden är begränsad och inga pengar finns till förfogande anser för-
fattaren till denna rapport att denna metod kan leda till vilka faktorer som påverkar 
svenska konsumenters val av betalningssätt inom B2C. 
 

6.2 Möjliga och valda tekniker 
Enligt Patel och Davidson (2003) finns det olika sätt att samla in information för att få 
problemformuleringen besvarad. Ingen teknik kan sägas vara bättre eller sämre än 
någon annan. Vilken teknik som används är den som verkar ge bäst svar på problem-
formuleringen i förhållande till den tid och de medel som står tillförfogande (Patel & 
Davidsson, 2003). De tekniker som är relvanta för problemformuleringen i kapitel 5 
är: 
 � Litteraturstudie 
 � Intervju  
 � Enkät 
 
Nedan presenteras de tekniker som är möjliga och valda samt en kort motivering om 
varför de är valda till denna undersökning. 
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6.2.1 Litteraturstudie 
I en litteraturstudie hämtas kunskap från böcker, publicerade artiklar i vetenskapliga 
tidskrifter, rapporter samt numera även Internet (Patel & Davidsson, 2003). Enligt 
Patel och Davidsson (2003) är litteratursökning en relativt tidskrävande process. För-
utom att sökandet tar tid så är det inte säkert att den litteratur som behövs finns 
tillgänglig. Litteraturen kan vara utlånad eller så finns den inte på just det bibliotek 
som används utan måste beställas från ett annat bibliotek. Patel och Davidson (2003) 
menar att med hjälp av litteraturstudier kan svar fås på verkliga händelser, 
erfarenheter och samband. Det är därför viktigt att kritiskt granska den fakta som tas 
fram för att få en bedömning av informationens validitet. En risk i samband med 
litteraturstudier är att brista i neutralitet och därmed bli selektiv, det vill säga att välja 
ut viss fakta ur källorna som stödjer sina egna idéer. En ensidig bild kan formas och 
skapa en falsk bild av vissa händelser om bara visst material väljs ut. Det är därför 
betydelsefullt att presentera och diskutera sån fakta som är motsägelsefull mot det 
som undersöks (Patel & Davidson, 2003). Detta arbete har litteraturstudie valts för att 
ta fram information om ämnesområdets bakgrund, som handlar om elektronisk han-
del.   

6.2.2 Intervjuer och enkäter 
Intervjuer och enkäter är båda tekniker för att samla in information från ett antal frå-
gor och hur teknikerna utformas beror på det krav den som utför undersökningen har 
(Patel & Davidson, 2003). Patel och Davidson (2003) menar att intervjuer sker med 
personlig kontakt mellan intervjuaren och den som intervjuas, antingen genom ett per-
sonligt besök eller via telefon. Enligt Dahmström (2000) är telefonintervju det snab-
baste sättet att samla in data. En enkät kan besvaras medan intervjuaren finns närva-
rande, men oftast är det ett formulär som skickas till den intervjuade som vanlig eller 
elektronisk post. Patel och Davidson (2003) anser att svaren beror på hur positivt in-
ställda de intervjuade är till att svara på frågorna. Den som intervjuas bör på ett tydligt 
sätt ha informerats om varför hans eller hennes åsikt är viktig, detta för att få en så 
fullständig bild som möjligt av det problem som undersöks (Patel & Davidson, 2003). 
Något annat som också bör klargöras är om svaren ska vara anonyma eller konfidenti-
ella eller en helt öppen undersökning med offentliga uppgifter. Skillnaden mellan 
anonym och konfidentiell är att om en enkät är anonym, finns varken namn, nummer 
eller annan möjlighet till identifiering medan om enkäten är konfidentiell betyder det 
att den som svarat på enkäten är känd av den som gör undersökningen men kommer 
inte att finnas med i t ex en rapport. Vid intervjuer bör denna information enligt Patel 
och Davidson (2003) först informeras genom ett brev som talar om syftet och vem 
som är ansvarig för intervjun, sedan genom ett telefonsamtal där fullständig informa-
tion ges om hur och när intervjun ska genomföras och till sist då intervjuaren och den 
som intervjuas genomför intervjun.  
 
Vid enkäter finns det bara en möjlighet att motivera individerna och det är genom det 
introduktionsbrev som följer med enkäten, det s.k. missivet. Syftet med detta brev en-
ligt May (2001) är att ge positiv inställning till undersökningar och skapa ett förtroen-
de för den aktuella undersökningen (May, 2001). Detta missiv måste innehålla all den 
information som individen har möjlighet att få om intervjun och det är av yttersta in-
tresse att missivet är korrekt utformat, eftersom detta ska motivera individerna (Patel 
& Davidson, 2003). För att undersöka examensarbetets problemformulering har Inter-
netenkät valts. Internetenkät valdes på grund av att enkäter som skickas elektronisk är 
billigare att skicka än vanliga brev. Dessutom brukar det bli ett stort bortfall vid en-
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kätundersökningar, vilket kanske minskar om enkäterna skickas elektroniskt. För att 
sedan jämföra konsumenternas svar med företagens uppfattning om problemformule-
ringen har telefonintervju valts som teknik. Eftersom inte alla företag ligger geogra-
fiskt nära uteslöts personligt besök för att göra intervjun. I stället valdes att göra inter-
vjun per telefon till fyra webbansvariga på företagen. Dessa båda tekniker kan sedan 
leda till vilka faktorer som påverkar svenska konsumenters val av betalningssätt inom 
B2C. 
 

6.3 Strukturering och standardisering 
Patel och Davidson (2003) menar att både intervjuer och enkäter har olika grad av 
standardisering. Detta har att göra med hur frågorna utformas och i vilken ordning de 
ställs. En intervju med låg standardisering innebär att frågorna formuleras under in-
tervjun i den ordning som anses lämplig för just den intervjupersonen. Vid helt stan-
dardiserade intervjuer ställs samma frågor i exakt samma ordning till alla berörda per-
soner som intervjuas. Om resultatet av frågorna skall jämföras eller generaliseras så 
bör helt standardiserade intervjuer användas. Detta gör att frågorna skrivs ned och att 
en enkät framställs (Patel & Davidson, 2003). När det gäller grad av strukturering 
handlar det om vilket ”svarsutrymme” som den intervjuade personen får En helt struk-
turerad intervju lämnar ett mycket litet utrymme för intervjupersonen att svara inom 
och det går att förutsäga vilka alternativa svar som är möjliga. I en ostrukturerad enkät 
lämnar frågorna maximalt utrymme för den intervjuade personen att svara inom. En-
ligt Andersson (1985) är fördelen med ostrukturerade frågor att inte respondenten 
styrs i förväg av bestämda svar och att utrymme görs för att få ett utförligt och nyan-
serat svar.  Används frågor med fasta svarsalternativ är dessa frågor strukturerade. Då 
problemformuleringen för detta arbete är vilka faktorer som påverkar svenska konsu-
menter vid val av betalningssätt krävs övervägande öppna svarsmöjligheter och ett 
fåtal frågor med fasta svarsalternativ. Detta för att respondenterna inte ska bli styrda 
av olika svarsalternativ utan själva skriva sina egna svar. Frågeformuläret är indelat i 
olika kategorier för att förenkla sammanställningen av resultatet och för att få en lo-
gisk struktur på frågeformuläret då detta förenklar både för mig och för respondenten. 

 

6.3.1 Frågornas ordning och formulering 
Enligt Patel och Davidsson (2003) så är det bra att börja med neutrala frågor både när 
det det gäller enkät eller intervjufrågor. Det vanligaste är att börja med frågor om 
bakgrunden som intervjuaren behöver mer information om. Avslutningen på enkäten 
eller intervjun bör också avslutas neutral t ex med utrymme för kommentarer kring 
frågornas innehåll. Mellan inledningen och avslutningen kommer de egentliga frågor-
na som rör själva problemformuleringen. Dessa frågor är viktiga att arbeta fram sys-
tematiskt så att alla synvinklar av problemformuleringen täcks. Frågorna måste ställas 
utifrån problemområdets olika delområden för att täcka alla aspekter av poblemfor-
muleringen. När det gäller frågornas formulering anser Patel och Davidson (2003) att 
vissa formuleringar bör undvikas. Dessa är: 
 � Inte för långa frågor 
 � Inga ledande frågor 
 � Inga negationer 
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� Inga Dubbel-frågor: Två frågor i en. 
 � Inga förutfattade frågor: Har Ni slutat att dricka alkohol? 
 � Varför-frågan: vid öppna svar kan den leda till kategoriseringsproblem och 

därmed förlust i information. Varför-frågan är dock bra som uppföljningsfrå-
ga. 

 
Det är också viktigt att tänka på att frågan formuleras på ett enkelt språk, den som ska 
svara på frågorna måste dels förstå frågornas innehåll, dels uppfatta frågan på det sätt 
som var meningen (Patel & Davidsson, 2003). 

 

6.4 Sammanfattning av vald metod och valda tekniker 
För att lösa problemformuleringen för detta examensarbete väljs att göra telefoninter-
vjuer samt utskick av Internetenkäter inom den valda surveyundersökningen. Sure-
veyundersökningen sker på fyra webbutiker som valts ut för att utgöra en del av alla 
webbutiker d v s en del av populationen på Internet. En telefonintervju kommer att 
ske med den som är webbansvarig på de fyra butikerna, totalt fyra telefonintervjuer. 
Internetenkäter kommer att skickas till dessa butikers konsumenter som slumpmässigt 
valts ut av webbutikerna själva. Ungefär 500 enkäter skickas ut till de fyra företagens 
konsumenter. Valet av metod och teknik beror mycket på de resurser, i form av tid 
och pengar, som finns tillgängliga. De val som är gjorda kostar inte för mycket eller 
tar förlång tid. I nästa kapitel (genomförande) beskrivs hur enkät- och telefonintervjun 
har genomförts och hur urvalet av de företag som har deltagit gjordes. 
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7 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur de fyra företagen valdes och hur enkätundersökningen samt 
telefonintervjuernas genomförande. Den litteraturstudie som gjorts för att få material till 
bakgrunden och för att kunna utforma de frågor som finns i enkäten/intervjun redovisas 
i kapitel 6.3.1 (Metod).  

 

7.1 Urvalet av webbutiker 
Eftersom inte alla webbutiker kan intervjuas måste ett urval ske som representerar alla 
webbutiker på ett trovärdigt sätt. För att göra detta urval bestämdes först vilken typ av 
butik som skulle väljas. I detta arbete valdes webbutiker inom hemelektronik ut efter-
som författaren till denna rapport går en utbildning inom datavetenskap. Första steget 
var att välja ut 15-20 hemelektronikföretag och sedan ringa upp företagen för att få fyra 
av dem att delta i denna undersökning. Från början skrevs företagen i ordning d v s det 
intressantaste först och det minst intressanta sist, den listan ändrades efter några tele-
fonsamtal, då det mer handlade om att få några intresserade att vara med i denna under-
sökning. Med intressanta företag menas företag som har ett känt namn. Trots allt blev 
det väldigt bra då två av företagen är mindre kända och endast har butik på Internet me-
dan de andra två företagen är kända och har butik både på Internet samt traditionell bu-
tik. Dessa fyra företag var villiga och intresserade av att hjälpa till med en personlig 
telefonintervju och att skicka deras konsumenters emailadresser till mig, för att enkä-
terna skulle kunna skickas ut elektroniskt. De fyra företagen som slumpmässigt valts ut 
utgör en del av den population av webbutiker som finns på nätet och tillsammans med 
deras respektive utvalda konsumenter kan jämförelser göras av resultatet. Med hjälp av 
Internetenkäter kan utskick göras till ca 500 konsumenter och utav dessa svar kan even-
tuella likheter eller olikheter urskiljas och jämföras med företagens intervjusvar. Dessa 
svar kan sedan leda till vilka faktorer som påverkar svenska konsumenters val av betal-
ningssätt.  

 

7.2 Enkätens utformning och genomförande 
Efter urvalet av webbutiker genomfördes en enkätundersökning på fyra webbföretags 
konsumenter. De konsumenter som deltog i enkätundersökningen valdes ut slumpmäs-
sigt av företagen själva. Tre företag skickade sina konsumenters emailadresser, medan 
ett företag skickade ut enkäten själva till 100 stycken av sina utvalda konsumenter. To-
talt har ca 500 stycken enkäter skickats ut elektroniskt. I samband med enkätutskicket 
skickades ett introduktionsbrev ut (se Bilaga1), för att konsumenterna skulle få vetskap 
om vad undersökningen har för syfte och på vilket sätt de skulle delta. Dessa enkäter 
kan anses vara konfidentiella då emailadressen kan härledas, men de kommer inte att 
finnas med i denna rapport då intresset ligger på konsumenternas svar och inte på deras 
identitet. Internetenkät valdes på grund av att enkäter som skickas elektroniskt är billi-
gare, än att skicka som vanligt brev. Dessutom brukar det bli ett stort bortfall vid enkät-
undersökningar enligt Dahmström (2000), vilket kanske minskar om enkäterna skickas 
elektroniskt. I denna undersökning är frågorna i enkäten och intervjuerna standardisera-
de eftersom resultatet av frågorna skall jämföras och generaliseras. Frågorna är därmed 
ställda i samma ordning till alla respondenterna. I stort sett är alla frågor till konsumen-
terna och företagen konstruerade på samma sätt. Frågorna i enkäten/intervju är ostruk-
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turerade för att respondenterna skall tänka efter innan de svarar och svara efter egna 
tankar. Eftersom problemformuleringens syfte är att få fram vilka faktorer som påver-
kar konsumenterna vid val av betalningssätt blir respondenternas egna formulerade svar 
mera trovärdigt än om det finns olika svarsalternativ att välja på. För att sedan jämföra 
konsumenternas svar med företagens åsikter har telefonintervju valts som teknik. Då 
inte alla företag ligger geografiskt nära uteslöts personligt besök för att göra intervjun. I 
stället valdes att göra intervjun per telefon till fyra ansvariga på företagen. Detta redovi-
sas i nästa avsnitt. 

Kategorierna i frågeformuläret är indelat i: 

 � Konsument Kategori A. Allmänna frågor � Konsument Kategori B. Elektronisk handel � Konsument Kategori C. Betalningssätt  � Konsument Kategori D. Konsumenten 

 

Dessa kategorier redovisas mer utförligt i underkapitlen 7.2.1-7.2.4. 

 

7.2.1 Konsument Kategori A. Allmänna frågor 

De allmänna frågorna handlar om respondentens ålder, kön samt civilstånd. Anledning-
en till att dessa frågor togs med var för att enligt Patel och Davidson (2003) bör en en-
kät börja med neutrala frågor samtidigt som det kan vara av intresse om ålder, kön och 
civilstånd påverkar konsumentens val av betalningssätt. Dessa frågor har fasta svarsal-
ternativ.  

 

7.2.2 Konsument Kategori B. Elektronisk handel 

Den andra kategorin i enkäten handlar om elektronisk handel. Frågorna används för att 
få en bild av hur ofta konsumenten handlar, om det har någon betydelse om webbutiken 
är känd eller okänd. Vilka för- nackdelar som finns med webbutik respektive traditio-
nell (vanlig) butik samt vilka egenskaper som en bra och en mindre bra webbutik har. 
Frågornas svar kommer att ge en aning om hur konsumenterna agerar när de handlar på 
Internet och varför de väljer olika alternativ som konsument. Dessa frågor har först oli-
ka svarsalternativ som kompletteras med varför/varför inte frågor som uppföljningsfrå-
gor. 

 

7.2.3 Konsument Kategori C. Betalningssätt 

Den tredje kategorin tar upp frågor som rör de olika betalningssätt som konsumenten 
använder vid B2C. Vilka för- och nackdelar som ses med dessa betalningssätt, vad som 
påverkar konsumenten vid val av betalningssätt, om de använder samma betalningssätt 
samt skälen/skälet till att de använder detta/dessa betalningssätt. Dessa frågor förväntas 
ge svar på vilka faktorer som påverkar en konsument. Den första frågan har olika svars-
alternativ medan de andra kompletteras med varför/varför inte som uppföljningsfrågor. 
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7.2.4 Konsument Kategori D. Konsument 

Den sista kategorin i enkäten tar upp frågor som påverkar konsumenten vid elektronisk 
handel. Dessa frågor kommer att ge svar på hur konsumenten uppfattar webbutiker, hur 
de väljer butik samt vilka förväntningar de har som konsument. Tillsammans med de 
andra kategorierna kan sedan slutsatser antas för att besvara problemformuleringen. 
Enkäten presenteras som Bilaga 1.  

 

7.3 Telefonintervjuernas utformning och genomförande 
Samtidigt som de fyra företagen bestämde sig för att delta i denna undersökning be-
stämdes tid för telefonintervjuerna. Alla fyra företagen kunde bestämma ett datum och 
klockslag när intervjun kunde äga rum redan vid första telefonsamtalet. För att få de 
fyra personer som skulle intervjuas förberedda, bestämdes att de skulle få ett introduk-
tionsbrev (Se Bilaga 2) plus intervjufrågorna två dagar innan intervjun. Detta gjorde att 
de visste vad de skulle svara och intervjun gick därför ganska lätt att genomföra och 
respondenterna svarade utförligt på de frågor som ställdes. De fyra telefonintervjuerna 
tog cirka 20-25 minuter vardera att genomföra.  

Intervjufrågorna är konstruerade på samma sätt som enkäten med många frågor utan 
svarsalternativ och många uppföljningsfrågor. Precis som för konsumenten får företaget 
tänka ut ett svar själv och som då blir mer tillförlitligt, för att sedan kunna göra en jäm-
förelse mellan konsumentens och företagens svar. I telefonintervjuerna finns ingen an-
ledning att ta med allmänna frågor eftersom det rör sig om företagens åsikter i allmän-
het och inte personligt. Intervjun är indelat i kategorier precis som enkäten, det enda 
som skiljer är att intervjufrågorna inte har några allmänna frågor eftersom det är oin-
tressant i denna undersökning. Kategorierna redovisas nedan: 

 � Företag Kategori B. Elektronisk handel � Företag Kategori C. Betalningssätt  � Företag Kategori D. Konsumenten 

 

Dessa kategorier redovisas mer utförligt i underkapitlen 7.3.1-7.3.3. 

 

7.3.1 Företag Kategori B. Elektronisk handel 

I denna kategori får företaget frågor som handlar om hur företagen uppfattar vilka egen-
skaper en bra webbutik har jämfört med en mindre bra. Denna fråga kommer sedan att 
jämföras med vad konsumenterna tycker. Även frågorna B2 och B3 kommer att jämfö-
ras med konsumenters svar för att se om de har samma för- och nackdelar med webbu-
tik och traditionell (vanlig) butik. 

 

7.3.2 Företag Kategori C. Betalningssätt 

Denna kategori tar upp de olika betalningssätt som dessa fyra företag har och vilket 
eller vilka betalningssätt som de uppfattar att konsumenterna använder. Detta kommer 
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att jämföras med konsumenternas svar. Sista frågan i denna kategori tar upp vilka fakto-
rer som företaget tror påverkar konsumenten till att använda detta/dessa betalningssätt 
och de svaren kommer att jämföras med vad konsumenten själv tycker för att se om det 
råder delade meningar eller skillnader. 

 

7.3.3 Företag Kategori D. Konsumenten 

Den sista kategorin kommer att handla om hur webbutiker tror att de får förtroende för 
konsumenten, vilka faktorer som påverkar konsumenen till att få förtroende för en 
webbutik. Svaren kommer sedan att jämföras med svaren som konsumenten ger på en-
käten, för att se om båda har samma åsikter eller om åsikterna går isär om vilka faktorer 
som påverkar konsumenten till att få förtroende för webbutiker. Även frågorna 10,11 
och 12 kommer att jämföras med hur konsumenterna upplever säkerheten, enkelheten 
samt hur konsumenterna väljer butik när de ska handla i jämförelse med hur företagen 
tror att de väljer butik. Intervjufrågorna och introduktionsbrevet till företagen finns i 
(Bilaga 2a och 2b). 

 

7.4 Erfarenheter och problem 
Det var inte helt okomplicerat att få fyra företag att ingå i denna undersökning, det tog 
några samtal innan det första företaget ”nappade”. Efter att första företaget bestämt sig 
för att delta var det lättare att få de tre andra företagen, som behövdes intresserade. An-
ledningen till detta var troligtvis att samtalen till företagen blev lättare att genomföra 
efter att ha fått erfarenheten av att prata med flera företag innan som inte var intressera-
de. Ett annat problem som uppstod var hur företagen skulle kunna skicka konsumenter-
nas emailadresser utan att det skulle vara olagligt. Detta löste sig så småningom genom 
att använda emailadresser på de konsumenter, som kryssat i för önskad reklam av före-
taget vid registrering som sker i samband med att konsumenten handlar i en webbutik. 
Konsumenten har då frivilligt kryssat i och godkänt att webbutiken kan använda deras 
emailadress i reklamsyfte mm. Tre företag skickade därmed sina konsumenters emai-
ladresser så att utskick av enkäter kunde ske. Det fjärde företaget skickade ut enkäterna 
själv till sina konsumenter. Problemet som sedan uppstod efter utskicket av enkäten var 
att många konsumenter blev fundersamma och begärde information om var emailadres-
serna kom ifrån. Detta innebar att det gick åt mycket tid till att förklara för alla var de 
kom ifrån samtidigt som det blev obehagligt, då inte alla godtog förklaringen. Erfaren-
heter som gjorts vid telefonintervjuerna var att det var lätt att glömma av vad respon-
denten svarade. Även om anteckningar fördes under hela intervjun var det ändå lätt att 
missa något. Efter intervjun renskrevs anteckningarna för att få med så mycket som 
möjligt av intervjun. Detta gjorde troligen att det mesta som sades under intervjun ändå 
kom med.  

Något som visade sig vara positivt var det introduktionsbrev som skickades med enkä-
ten. Många respondenter skrev någon personlig hälsning tillbaka utöver svaren på frå-
gorna. De visade att de var positivt inställda till att ingå i undersökningen. Detta exa-
mensarbete har tagit mycket tid för att genomföra, men har även gett mycket bra erfa-
renheter inför framtiden.  
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8 Materialpresentation och analys 
I detta kapitel kommer den enkätundersökning som gjorts på de fyra företagens konsu-
menter att redovisas. Strukturen av resultaten kommer att följa enkätens i det avseende 
att frågornas svar redovisas i den kategori de tillhör. Dessutom kommer diagrammen att 
förklaras separat efter varje bild. De fyra telefonintervjuerna redovisas på samma sätt 
som enkätfrågorna d v s i olika kategorier för att en jämförelse av svaren från enkätre-
sultaten och intervjuerna ska gå att genomföra. Då endast enkäten innehåller allmänna 
frågor redovisas de i ett avsnitt separat. Bakgrunden som skapades med hjälp av littera-
turstudien kommer dessutom att jämföras mot de svar som erhålls från den enkätunder-
sökning och de telefonintervjuer som genomförs för att se eventuella olikheter och lik-
heter. Enkätresultaten kommer att redovisas procentuellt för att en generalisering från 
hela populationen skall gå att göra. Totalt har cirka 500 enkäter skickats ut elektroniskt 
och 41 enkäter besvarats. Om de emailadresser som inte var korrekta, dras ifrån de 500 
som skickades ut, har ca 10 procent av konsumenterna svarat på enkäten. Nedan be-
skrivs mer utförligt hur arbetet har framskridits. Efter varje avsnitt analyseras jämförel-
sen och resultaten i samma avsnitt. 

 

8.1 Kategori A Allmänna frågor 
De allmänna frågorna hanterar kön, ålder och civilstånd. Dessa frågor finns endast i 
enkäten och kommer därför inte att jämföras med intervjufrågorna. Dessa diagram re-
dovisas nedan. 

 

8.1.1 Könsfördelning, civilstånd och åldersfördelning 

Figur 3 visar att det är 85 procent (35 stycken) av männen som har besvarat enkäten och 
att det bara är 13 procent (6 stycken) kvinnor som svarat på enkäten.  

 

Könsfördelning

Kvinna
13%

Man
85%

Man Kvinna

 

Figur 3 Konsument Fråga A1, ”Könsfördelning” 
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Figur 4 visar att de flesta konsumenter som handlar på Internet är gifta eller ensamstå-
ende. Av de konsumenter som svarat på enkäten är 39 procent gifta och 37 procent en-
samstående. 17 % av dem som besvarat enkäten är sambo och 7 % har annat civilstånd. 

Figur 4 Konsument Fråga A2, ”Civilstånd” 

Figur 5 visar att de konsumenter som handlar mest på Internet har en ålder på 31-45 år. 
De som handlar minst är de under 18 år, endast 2 %. 

Åldersfördelning

   <18  år
2% 19-30 år

22%

31-45 år
47%

46-60 år
24%

  >60 år
5%

   <18  år 19-30 år 31-45 år 46-60 år   >60 år

Figur 5 Konsument Fråga A3, ”Ålder” 

 

Analys av könsfördelning, civilstånd och åldersfördelning  

De allmänna frågornas svar visar att det är först och främst män i åldern 31-45 år och 
som är gifta eller ensamstående som har besvarat enkäten som skickats ut. Då denna 
undersökning är gjord på fyra hemelektronikföretag är det kanske inte så konstigt att det 
är 85 % män som besvarat enkäten. Åldern och civilståndet kan tolkas som att konsu-
menterna är småbarnsföräldrar eller mitt i arbetskarriären eller både och. Halvarsson 
och Morin (2000) anser att Internet är en växande marknad där konsumenterna kommer 
i kontakt med webbutiken och kan handla butikens produkter på ett smidigt sätt. Till-
gängligheten gör också att det är bekvämt för konsumenterna, då webbutiken är öppet 
dygnet runt (Halvarsson & Morin, 2000). Då konsumenterna kanske har för lite fritid 
passar denna typ av handel för dem, bättre än vad en traditionell butik gör. De traditio-
nella butikerna har ju inte öppet dygnet runt utan stänger oftast klockan sex. Många 

Civilstånd

Gift
39%

Ensamstående
37%

Sambo
17%

Annat
7%

Gift Ensamstående Sambo Annat
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slutar inte att arbeta förrän klockan fem och får då svårt att uträtta de ärenden som de 
behöver. 

 

8.2 Kategori B Elektronisk handel 
I detta kapitel redovisas de enkät- och intervjufrågor som rör elektronisk handel. De 
frågor som är lika i enkäten respektive intervjun kommer att jämföras samt återkopplas 
till bakgrundskapitlet. Resultaten avslutas med en analys i varje avsnitt. 

 

8.2.1 Frekvens på internetköp 

Figur 6 visar att de som handlar oftast på Internet är de konsumenter som handlar en gång 
i månaden. 41 % av de konsumenter som besvarat enkäten handlar en gång i månaden. 20 
% anser att de handlar annat (flera gånger om året, flera gånger i veckan), 17 % menar att 
de handlar en gång om året. 12 % anser att de handlar en gång i veckan samt 10 % menar 
att de handlar flera gånger i månaden. 

 

Hur ofta handlar Du på Internet?

1 gång i veckan
12%

1 gång i 
månaden

41%
Flera gånger 

imånaden
10%

1 gång om året
17%

Annat
20%

1 gång i veckan 1 gång i månaden Flera gånger imånaden
1 gång om året Annat

 

Figur 6 Konsument Fråga B1, ”Hur ofta handlar Du på Internet”? 

 

Analys av frekvens på Internetköp 

Figur 6 visar att de flesta av de konsumenter som besvarat enkäten handlar flera gånger 
i månaden på Internet. De som handlar mest i denna undersökning har en ålder på 31-45 
år, det kan vara den ålder där småbarn och karriär går hand i hand. Tiden och att det är 
bekvämt kan då vara en avgörande faktor som gör att många handlar på Internet så ofta. 
Hermundstad och Östlund (1999) menar att den största fördelen är att stressen avtar i 
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och med att handlandet sker i lugn och ro. Dessutom är tillgängligheten stor då en 
webbutik är öppet dygnet runt. Enligt Westring och Jansson (2000) behöver inte kon-
sumenten ta sig till företagen längre utan det räcker med att koppla upp sig på nätet vil-
ken tid som helst, då det är öppet dygnet runt.  

 

8.2.2 Kända/okända webbutiker 

Figur 7 visar att på denna fråga har 61 % svarat att det inte har någon betydelse om 
webbutiken är känd eller inte. 32 % har svarat att det är viktigt att butiken har ett känt 
namn, och att de känner till butiken sen tidigare. 7 % anser att det är bättre att webbuti-
ken är okänd. (Se figur 8, 9 och 10) 

Figur 7 Konsument Fråga B2, ”Föredrar Du kända eller okända webbutiker”? 

 

Figur 8 visar att av de 32 % konsumenter som anser att webbutiken bör vara känd anser 
69 % att det är säkrare att handla på en butik som har ett känt namn. De butikerna upp-
levs vara seriösare och av den anledningen är de mer måna om sina konsumenter.15 % 
anser att de kända butikerna oftast har kända produkter d v s kända märken. 8 % menar 
att kända butiker har större utbud och ger snabbare service. 8 % vet inte varför de hand-
lar på kända butiker, de bara gör det. 

Kända

Vet inte
8% Känt märke

15%

Snabbare service 
&större utbud

8%
Säkrare

69%

Vet inte Känt märke Snabbare service &större utbud Säkrare

Figur 8 Konsument Fråga B2, ”Varför jag föredrar kända webbutiker”? 

Föredrar Du kända eller okända webbutiker?
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Figur 9 visar de 7 % som föredrar okända webbutiker, alla av de anser att det är billiga-
re att handla på en okänd webbutik. Därför väljer de konsumenter de okända webbuti-
kerna. 

Okända

100%

Billigare

 Figur 9 Konsument Fråga B2, ”Varför jag föredrar okända webbutiker?” 

 

Figur 10 visar att av de 61 % som anser att det inte har någon betydelse om webbutiken 
är känd eller okänd har 72 % svarat att det är priset som räknas. Billigaste butiken väljs. 

Har ingen betydelse

Har bara bra 
erfarenheter

4%

Billigaste butiken
72%

Köper där varan 
finns
24%

Har bara bra erfarenheter Billigaste butiken Köper där varan finns

Figur 10 Konsument Fråga B2, ”Varför har det ingen betydelse om webbutiken är känd 
eller okänd”? 

 

Analys av kända/okända webbutiker 

De flesta konsumenter anser att det inte har någon betydelse att webbutiken är känd 
eller inte utan köper där det är billigast. Det är alltså priset som är viktigast. Figur 6 vi-
sade att de konsumenter som besvarat enkäten handlar cirka en gång i månaden. Kon-
sumenten letar helt enkelt upp den billigaste webbutiken och handlar där det är billigast 
samt passar konsumenten bäst efter dennes behov. Denna åsikt delar konsumenten med 
Sörqvist (2000) som anser att konsumenten efterfrågar tre faktorer, att tillfredställa sina 
konsumtionsbehov, att spara pengar samt att vinna tid. Även Fredholm (1999) säger att 
konsumenter efterfrågar bättre priser på Internet och köper där det är billigast. 
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8.2.3 Fördelaktigt/negativt med att handla på Internet 

Figur 11 visar att 46 % av de konsumenter som besvarade denna fråga: ”Vad anser Du 
vara fördelaktigt med att handla på Internet?” anser att det är billigare att handla på 
Internet och 20 % tycker att det är bekvämt att sitta hemma framför datorn istället för 
att springa i flera butiker på staden för att handla. 10 % tycker det är tidsbesparande och 
10 % tycker det är bekvämt med hemleverans. 

Vad anser Du vara fördelaktigt med att handla på Internet

Enkelt
2%

Billigare
46%

Alltid öppet
2%

Stort urval
5%

Hemleverans 
10%

Bekvämt
20%

Tidsbesparande
10%

Inga försäljare
5%

Enkelt Billigare Alltid öppet Stort urval

Hemleverans Bekvämt Tidsbesparande Inga försäljare
 

Figur 11 Konsument Fråga B3, ”Vad anser Du vara fördelaktigt med att handla på In-
ternet”? 

 

Figur 12 visar att 27 % av dem som besvarade frågan ”Vad anser Du vara negativt med 
att handla på Internet”? tycker att det är negativt att inte kunna känna eller se varan 
innan den levereras. 22 % tycker att det är osäkert på Internet, speciellt vid användandet 
av kontokort. 15 % tycker att det är krånglig om varan behöver reklameras och 12 % 
anser att det finns dolda avgifter som gör att priset blir dyrare än vid vanlig handel. 

Vad anser Du vara negativt med att handla på Internet?

Ej känna och se varan
27%

inga
15%Säkerheten/kontokort

22%

Dolda kostnader/frakt
12%

Lång leverans
7%

Reklamation
15%

Neg. lokala butiker
2%

Ej känna och se varan inga Säkerheten/kontokort Dolda kostnader/frakt

Neg. lokala butiker Lång leverans Reklamation
 

Figur 12 Konsument Fråga B4, ”Vad anser Du vara negativt med att handla på Inter-
net”? 
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Analys av fördelaktigt/negativt med att handla på Internet 

Enligt Hermundstad och Östlund (1999) (se kapitel 2.3) finns det en hel del fördelar 
med elektronisk handel. De som nämns är bl a att det är billigare, att stressen avtar i och 
med att konsumenten kan sitta hemma i lugn och ro framför datorn samt lätt kunna jäm-
föra priser med andra webbutiker för att sedan välja den billigaste. En annan fördel som 
de tar upp är att varan kan levereras ända hem till dörren (hemleverans).  

Precis som Figur 11 visar att konsumenternas svar om vad som är fördelaktigt med att 
handla på Internet stämmer överens med Hermundstad och Östlund (1999). De flesta av 
konsumenterna anser att de kan handla billigare på Internet än de kan i en traditionell 
butik. Konsumenterna menar att de kan leta i alla webbutiker för att sedan välja den 
billigaste butiken. Dessutom tycker många att det är bekvämt att slippa springa in och 
ut ur flera olika traditionella butiker innan de bestämmer sig för att handla. Vid elektro-
nisk handel kan konsumenten sitta i lugn och ro, vilken tid som helst eftersom det är 
öppet jämt, och leta efter den webbutik som har den vara som konsumenten är intresse-
rad av. En del av konsumenterna håller med om att det är bekvämt att få varan hemleve-
rerad och anser att det är en stor fördel för dem.  

Det finns naturligtvis en del nackdelar enligt Dykert, Ivarsson och Widman (2002) (se 
kapitel 2.4.1) och en av de största är att konsumenten inte kan känna och se varan som 
de köper innan den levererats. Konsumenten i denna undersökning håller med om den-
na nackdel samtidigt som många konsumenter även håller med Pihlsgård och Skande-
wall (2001) om att säkerheten med kontokort är ett bekymmer för många. Hermundstad 
och Östlund (1999) anser också att många konsumenter inte tänker på att det oftare blir 
dyrare att köpa varor på Internet. De menar att konsumenten inte tänker på att leverans 
och expeditionsavgiften inte lagts på priset, utan märker det först när varan levererats. 
Detta har faktiskt en del konsumenter i undersökningen tagit upp som en nackdel, då 
konsumenten oftast vill ha ett exakt pris direkt vid beställning för att kunna se den fak-
tiska kostnaden direkt. 

 

8.2.4 Fördelaktigt/negativt med att ha butik på Internet 

Figur 13 visar att 60 % av företagen är överens om att den största fördelen är att nå ut 
till en global marknad. 20 % anser att det är en låg startkostnad för att starta butik på 
Internet och 20 % anser det fördelaktigt med att inte behöva ha ett stort lager utan kan 
ha ett mindre. 

Figur 13 Företag Fråga B2, ”Vad anser Du vara fördelaktigt med att ha butik på Inter-
net”? 

Vad anser Du vara fördelaktigt med att ha butik på Internet?

Låg startkostnad
20%

Global marknad
60%

Mindre lager
20%

Låg startkostnad Global marknad Mindre lager
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Figur 14 visar att 32 % av företagen anser att det inte finns några nackdelar medan 17 
% anser att säkerheten, 17 % att ovana vid data inte handlar på Internet. 17 % att rekla-
mationen är krångligare samt att det är svårt att få personlig kontakt med konsumenter-
na. 

Figur 14 Företag Fråga B3, ”Vad anser Du vara negativt med att ha butik på Internet”? 

 

Analys av fördelaktigt/negativt med att ha butik på Internet 

Precis som Pålsson (1998) anser företagen i denna undersökning att den största fördelen 
med att ha webbutik är att de kan nå ut till en global marknad. Konsumenten kan sitta 
var som helst i vilket land som helst för att göra en beställning. Fredholm (1999) skriver 
precis som företagen i denna undersökning tycker att det är en låg startkostnad för att 
starta en webbutik till skillnad mot vad det kostar att starta en traditionell butik. Lager-
kostnaden minskas dessutom rejält eftersom en traditionell butik måste ha varor för att 
konsumenten ska kunna känna och se på varorna innan de handlar medan en webbutik 
inte behöver det. Dessutom krävs ett lager för att konsumenten ska kunna ta med sig 
den köpta varan direkt. 

De nackdelar som företagen upplever med att ha en webbutik i denna undersökning är 
inga stora problem, men det finns några små nackdelar. Enligt Dykert, Ivarsson och 
Widman (2002) måste leverans, byten och reklamationer ske på ett bra sätt för att före-
tagen ska få konsumenternas förtroende. Företagen i denna undersökning är eniga om 
att reklamationen är en nackdel och att det är svårt att få den personliga kontakten som 
konsumenten får i en traditionell butik. En annan nackdel som företagen i denna under-
sökning upplever är att alla konsumenter inte har tillräckligt med datorvana. Detta kan 
leda till att de inte handlar på Internet. Hermundstad och Östlund (1999) skriver i sin 
litteratur, precis som företagen tycker, att alla människor inte har datavana vilket gör att 
utbredningen av den elektroniska handeln inte går i den hastighet som säljarna önskar. 

 

Vad anser Du vara negativt med att ha butik på Internet?
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8.2.5 Fördelar med vanlig butik kontra Internetbutik 

Figur 15 visar att 64 % av konsumenter anser att den viktigaste fördelen med att handla 
i vanliga butiker är att det går att känna på varan och se på den.16 % tycker det är bra 
med personlig information och 7 % anser att det är en fördel att få med sig varan direkt. 

Vilka fördelar tycker Du att det finns att handla i vanliga butiker istället för på Internet?

Känna & se varan
64%

Personlig information
16%

Demonstration
2%

Större utbud
2%

Vet ej
7%

Direktleverans
7%

Inga
2%

Känna & se varan Personlig information Demonstration Större utbud

Vet ej Direktleverans Inga
 

Figur 15 Konsument Fråga B7, ”Vilka fördelar tycker Du att det finns att handla i van-
liga butiker istället för på Internet”? 

 

Företag 

Figur 16 visar att 32 % av företagen anser att det går att skapa mer personliga relationer 
mellan konsumenterna. 17 % tycker att det är fördelar med att konsumenten kan känna 
och se produkten innan köp, 17 % menar att det sker mer impulsköp i en vanlig butik 
vilket det inte gör på Internet. 17 % tycker att det går att ta mer och bättre betalt i en 
vanlig butik och 17 % anser att det är lika bra att ha vanlig butik som webbutik 

Vilka fördelar anser Du att det f inns med att ha traditionell butik istället för på Internet?

Lika bra
17%

Personliga relationer
32%Bättre betalt

17%

Kan känna och se 
produkten

17%

Impulsköp
17%

Lika bra Personliga relationer Bättre betalt Kan känna och se produkten Impulsköp

 

Figur 16 Företag Fråga B4, Vilka fördelar anser Du att det finns med att ha traditionell 
butik istället för på Internet? 
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Analys av fördelar med vanlig butik kontra Internetbutik 

Konsumenterna i denna undersökning anser att den största fördelen med att handla i en 
traditionell butik är att få känna och se varan innan den köps. Enligt Hermundstad och 
Östlund (1999) är det lätt att avgöra om kvalitén är bra eller dålig i en traditionell butik 
som inte går att göra i en webbutik. Företagen menar att den största fördelen är att de 
kan skapa bättre personliga relationer med konsumenten i en traditionell butik. Både 
konsumenten och företaget är överens om de fördelar som finns med traditionell butik 
fast de har rangordnat alternativet lite olika, då konsumenten anser att personlig infor-
mation kommer som andra alternativ medan företagen har känna och se produkten som 
andra alternativ, troligtvis rangordnar de olika för att de ser till sina egna intressen först. 
Företagen har ju mer intresse av en personlig kontakt med konsumenten medan konsu-
menten har mer glädje av att känna och se på varan (se Figur 15 och Figur 16).  

 

8.2.6 Nackdelar med vanlig butik kontra Internetbutik 

Figur 17 visar att 26 % tycker att det är dyrare att handla i vanliga butiker och 20 % 
anser att det är långt till butiken, det kan röra sig om att gå till flera olika butiker innan 
rätt vara hittas. 15 % tycker att det är en nackdel att behöva stå i köer. 15 % vet inte 
vilka nackdelar som finns med att handla i vanliga butiker.7 % tycker inte det finns 
några nackdelar och 5 % anser att det är svårt att jämföra priser samt att det är en nack-
del med tjatiga och ovetande försäljare. 

Vilka nackdelar anser Du att det finns med att handla i vanliga butiker istället för 
på Internet?

Dyrare
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20%
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Öppetiderna Köer Dyrare
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Svårt att jämföra priser Tjatiga/ovetande försäljare Begränsat  sortiment

Figur 17 Konsument Fråga B8, ”Vilka nackdelar tycker Du att det finns att handla i 
vanliga butiker istället för på Internet”? 
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Företag 

Figur 18 visar att 32 % av företagen anser att hyreskostnaden som blir för en vanlig 
butik är en stor nackdel, 17 % tycker att det är lika bra.  17 % anser att det blir längre 
arbetsdagar då butiker har öppet på helger och kvällsöppet, mer personal går åt jämfört 
med en webbutik och det går inte att nå ut till en global marknad. 

Vilka nackdelar anser Du att det finns med att ha traditionell butik 
istället för på Internet?

Längre 
arbetsdagar

17%

Hyreskostnader
32%Lika bra

17%

Ej global 
marknad

17%

Mer personal
17%

Längre arbetsdagar Hyreskostnader Lika bra

Ej global marknad Mer personal
 

Figur 18 Företag Fråga B5, ”Vilka nackdelar anser Du att det finns med att ha traditio-
nell butik istället för på Internet”? 

 

Analys av nackdelar med vanlig butik kontra Internetbutik 

Det som går att se vid en jämförelse av Figur 17 och Figur 18 är att resultaten går in i 
varandra, d v s företagens omkostnader påverkar varans pris. De flesta konsumenter i 
denna undersökning anser att det är dyrare att handla i en traditionell butik än i en 
webbutik. Företagen i denna undersökning menar att det kostar mer att ha en traditio-
nell butik t ex hyreskostnader, personalkostnader mm. Många köpcenter har öppet till 
klockan åtta på kvällen, lördags- och söndagsöppet. Detta gör att det krävs mer personal 
och längre arbetsdagar och det kostar. Denna kostnad läggs oftast då på de varor som 
butiken säljer och det gör att priset blir dyrare. Denna kostnad slipper de som har webb-
butik då de inte har dessa hyreskostnader mm. Dessutom tycker ändå många konsumen-
ter att butikernas öppettider är en nackdel som en traditionell butik har jämfört med en 
webbutik där det är öppet jämt. Fredholm (1999) anser att det finns många fördelar för 
en traditionell butik som går över till elektronisk verksamhet. Lägre kostnader uppnås 
genom att manuellt arbete med registrering och kontroll minskar vilket i sin tur leder till 
minskade lager samtidigt som leveranssäkerheten förbättras.  
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8.2.7 Egenskaper för en bra och en mindre bra webbutik 

Figur 19 visar att 32 % av de konsumenter som besvarat denna fråga anser att hemsidan 
som representerar butiken bör ha ett bra gränssnitt. Det ska vara lätt att navigera mellan 
de olika sidorna som butiken innehåller. 20 % anser att det är viktigt med bra informa-
tion om de produkter som butiken säljer. 12 % tycker det är viktigt med bra pris, bra 
utbud samt att webbutiken bör ha bra support ifall det är något konsumenten behöver 
veta. 

Vilka egenskaper bör en bra webbutik ha?

Bra gränssnitt
32%

Bra information
20%
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Figur 19 Konsument Fråga B5, ”Vilka egenskaper bör en bra webbutik ha”? 

 

Företag 

Figur 20 visar att 37 % av företagen anser att ett bra gränssnitt är en bra egenskap som 
en bra webbutik har jämfört med en mindre bra. 27 % tycker att en bra webbutik ska ge 
bra information, 18 % tycker det är viktigt att ge bra support till konsumenterna. 9 % 
anser att det ska vara enkelt och 9 % anser att webbutiken ska se seriös ut för att vara en 
bra webbutik. 

Figur 20 Företag Fråga B1, ”Vilka egenskaper tycker Du en bra webbutik har jämfört 
med en mindre bra webbutik”? 
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Analys av egenskaper för en bra och en mindre bra webbutik 

Både företagen och konsumenterna i denna undersökning är överens om att en bra 
webbutik bör ha ett bra gränssnitt. Det ska vara lätt att navigera mellan de sidor som 
butiken består av. Båda är även överens om att en bra webbutik bör ge bra information 
och att det är lätt för konsumenten att få den information han eller hon behöver om va-
ran. Det kan röra sig om hur varan ser ut och fungerar till hur de olika betalningssätten 
fungerar och vilken säkerhet som finns. Dessutom är det en viktig egenskap att en 
webbutik kan ge bra support till sina konsumenter, är det något konsumenten vill veta, 
vill de ha ett snabbt svar på det. Detta är både företagen och konsumenten överens om i 
denna undersökning. Precis som konsumenterna skriver Sörqvist (2000) att tidigare er-
farenheter av den aktuella situationen har stor betydelse för konsumentens förväntning-
ar. Profil och rykte har också en stor inverkan på konsumentens omdöme om en webbu-
tik är bra eller mindre bra.  

 

8.3 Kategori C Betalningssätt 
I detta kapitel redovisas konsumentens och företagens åsikter om betalningssätt. 

 

8.3.1 Betalningssätt som används respektive erbjuds 

Figur 21 visar att av de konsumenter som besvarat denna fråga använder 35 % faktura, 
23 % kontokort, 23 % postgiro och 19 % använder andra betalningssätt (direktbetal-
ning, kredit, Paynova, postförskott). 

Vilket betalningssätt brukar Du använda?

Postgiro
32%

Faktura
37%

Kontokort
13%

Annat
18%

Postgiro Faktura Kontokort Annat

Figur 21 Konsument Fråga C1, ”Vilka/viket betalningssätt brukar Du använda när du 
handlar på Internet”?  
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Företag 

Figur 22 visar att tre företag erbjuder postförskott, tre kontokort, två förskottsbetalning, 
två direktbetalning, två postgiro, ett faktura, ett butikskort, ett kredit, ett butikskort och 
ett Paynova2. 

Figur 22 Företag Fråga C1, ”Vilket/vilka betalningssätt erbjuder Ni era konsumenter”? 

 

Företag 

Figur 23 visar att företagen anser att 34 % av konsumenter använder postförskott, 25 % 
kontokort, 17 % direktbetalning, 8 % postgiro och 8 % butikskort. 

Figur 23 Företag Fråga C2, ”Vilket eller vilka betalningssätt brukar Era konsumenter 
använda på Internet”? 

 

                                                
2 (Digitala pengar se kapitel 3.1.7  Betalningssätt och säkerhet). 

Vilket/ vilka betalningssätt erbjuder Ni era konsumenter?

Faktura; 1
Kontokort; 3

Postförskott; 3
Postgiro; 2

Kredit; 1

Butikskort; 1

Direktbetalning; 2

Paynova; 1

Förskottsbetalning
; 2

Faktura Kontokort Postförskott

Postgiro Butikskort Paynova

Direktbetalning Förskottsbetalning Kredit

Vilket eller vilka betalningssätt brukar Era konsumenter använda på Internet?

Kontokort
25%

Direktbetalning
17%Postförskott

34%

Butikskort
8%

Förskottsbetalning
8%

Postgiro
8%

Kontokort Direktbetalning Postförskott Postgiro Butikskort Förskottsbetalning
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Analys av betalningssätt som används respektive erbjuds 

Det betalningssätt som används mest enligt 35 % konsumenter är betalning med faktura 
men endast en av de fyra företagen erbjuder detta till konsumenter. Däremot erbjuder 
alla företag faktura till företag som handlar på webbutiken. Enligt den senaste Internet-
indikatorn framgår att 84 % av alla inköp på Internet under tredje kvartalet 2002 skedde 
mot faktura eller postförskott (Computer Sweden, 2002). De två andra vanligaste betal-
ningsalternativen som konsumenter använder är postgiro och kontokort. Tre av företa-
gen erbjuder sina konsumenter kontokort och två postgiro. 19 % använder andra betal-
ningssätt och företagen erbjuder tillsammans sex andra betalningssätt och dessa är di-
rektbetalning, butikskort, kredit, postförskott, paynova samt förskottsbetalning. Enligt 
Hermundstad och Östlund (1999) är postförskott det vanligaste betalningssättet, men 
enligt de konsumenter som besvarat denna fråga menar 35 % att faktura är det betal-
ningssätt som de använder mest. På frågan vilket betalningssätt som konsumenter an-
vänder mest anser företagen att 34 % av alla konsumenter använder postförskott och att 
25 % använder kontokort och att ingen använder faktura. Det kan ju vara så att konsu-
menterna har blandat ihop postgiro med postförskott, men det är inte självklart. Det kan 
också vara så att konsumenterna inte använder postförskott lika mycket som förut och 
att det därför har blivit olika svar.  

 

8.3.2 Använder samma/inte samma betalningssätt och varför 

Figur 24 visar att 46 % av konsumenter använder samma betalningssätt medan 54 % 
använder olika. Av de 46 % som använder samma betalningssätt varje gång de handlar 
på Internet tycker 28 % att det är enklast med kontokort och använder det jämt, 24 % 
anser att de flesta butiker har betalning med faktura. 19 % tycker det är säkrare med 
postförskott. 24 % vet inte varför de väljer samma betalningssätt varje gång de handlar 
på Internet. Av de 54 % som inte använder samma betalningssätt anser 50 % att det be-
ror på de alternativ som webbutiken har. 

Använder Du samma betalningssätt varje gång Du handlar på Internet?

Ja
46%

Nej
54%

Ja Nej
 

Figur 24 Konsument Fråga C2, ”Använder Du samma betalningssätt varje gång Du 
handlar på Internet”? 
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Företag 

Figur 25 visar att företagen tycker att 50 % av konsumenterna använder samma betal-
ningssätt varje gång de handlar medan 50 % inte vet om de gör det. Av de 50 % som 
anser att konsumenten använder samma betalningssätt varje gång svarar 60 % att de 
inte vet varför de väljer samma. 20 % anser att konsumenten väljer samma pga av att 
det är bekvämt och enklare. 

Använder de samma betalningssätt varje gång de handlar på Internet?

Vet inte
50%

Ja
50%

Vet inte Ja
 

Figur 25 Företag Fråga C3, ”Använder de samma betalningssätt varje gång de handlar 
på Internet”? 

Figur 26 visar att 27 % konsumenter anser att det är enklare och billigare att använda 
kontokort då inga avgifter krävs. 22 % tycker att det är lättare att returnera en vara om 
faktura används och dessutom slipper avgifter för frakt. 12 % menar att valet beror på 
vilka alternativ som butiken erbjuder och val görs därefter. 10 % anser att det är smidi-
gare och enklare med direktbetalning, då en känd bank är delaktig. 7 % använder post-
förskott då det känns säkrare, 7 % använder något av de alternativ där inte kortnummer 
krävs och 5 % vet inte skälen.  

Vad är skälet till att Du använder dessa betalningssätt?

Vet ej
5%

Enkelt och billigt med kontokort
27% Säkrare med postförskott

10%

Butiker har olika alternativ
12%

slipper avgifter
Lättare att returnera med faktura 

och slipper avgifter
22%

Smidigt & enkelt med 
direktbetalning

10%
Vill inte lämna ut kortnummer

7%

Säkrare med postgiro
7%

Smidigt & enkelt med direktbetalning Lättare att returnera med faktura och slipper avgifter slipper avgifter

Säkrare med postförskott Vet ej 

Butiker har olika alternativ Enkelt och billigt med kontokort 

Vill inte lämna ut kortnummer Säkrare med postgiro 

Figur 26 konsument Fråga C3, ”Vad är skälet/skälen till att Du använder dessa betal-
ningssätt”? 
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Analys av använder samma/inte samma betalningssätt och varför 

Figur 25 visade att de flesta konsumenter i denna undersökning använder olika betal-
ningssätt varje gång de handlar på Internet. Anledningen till att de gör det är att konsu-
menten anser att webbutiker erbjuder olika alternativ och att de därför väljer olika be-
talningssätt. Enligt Sörqvist (2000) väljer konsumenten undermedvetet vilken informa-
tion som kommer att ligga till grund för bedömningen. Aktuella behov påverkar vilken 
information som konsumenten är mottaglig för. Av den anledningen kanske många 
konsumenter väljer det betalningssätt som butiken erbjuder och som passar den enskilde 
konsumenten. De flesta av dessa konsumenter anser att nästan alla webbutiker har fak-
tura och väljer det i första hand om det alternativet finns. Det största antalet konsumen-
ter som använder samma betalningssätt varje gång, anser att det är enklast med konto-
kort och använder det. Pihlsgård och Skandewall (2001) anser att konsumenterna vill 
kunna betala på ett smidigt sätt samtidigt som de vet att deras tillgångar är skyddade. 
Enligt Sörqvist (2000) påverkas konsumenten av sina tidigare erfarenheter av 
betalningssätt och väljer därefter. För övrigt påverkas konsumenten av information från 
andra om betalningssätt s.k. tredjepartsinformation (Sörqvist, 2000).  

Figur 26 visade att den största anledningen enligt de konsumenter som använder konto-
kort är att det är enklare att använda och det är det billigaste alternativet. De konsumen-
ter som använder faktura anser att det är lättare att reklamera en vara om den betalas 
med faktura, då inga stora avgifter läggs på. Många väljer betalningssätt efter vilka al-
ternativ som butikerna erbjuder.  

 

8.3.3 Betalningssätt som aldrig används 

Figur 31 visar att 61 % av konsumenten anser att det finns betalningssätt som de aldrig 
använder och 39 % anser att det inte gör det. Av de 61 % som anser att det finns betal-
ningssätt som de aldrig använder menar 76 % att de aldrig använder kontokort, 20 % 
använder aldrig förskottsbetalning och 4 % använder inte postförskott. Av de 39 % som 
svarade att de inte använder samma betalningssätt menar 69 % att det beror på vad bu-
tiken erbjuder, de använder det som finns. 31 % vet inte vad det beror på. 

Finns det något betalningssätt som Du aldrig använder?

Ja
61%

Nej
39%

Ja Nej

 

Figur 31 konsument Fråga, C4 ”Finns det något betalningssätt som Du aldrig använ-
der”? 
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Företag 

Figur 32 visar att 75 % av företagen anser att konsumenten använder alla de betalnings-
sätt som de blir erbjudna medan 25 % anser att ingen väljer Paynova. 

Finns det något betalningssätt som de aldrig använder?

Paynova
25%

Använder alla
75%

Paynova Använder alla

Figur 32 Företag Fråga C4, ”Finns det något betalningssätt som de aldrig använder”? 

 

Analys av betalningssätt som aldrig används 

De flesta konsumenterna anser att det finns betalningssätt som de aldrig använder me-
dan de flesta av företagen anser att konsumenten använder alla betalningssätt. 25 % av 
företagen menar att konsumenten inte använder Paynova (digitala pengar se kapitel 
3.1.7  Betalningssätt och säkerhet). De konsumenter som anser att det finns betalnings-
sätt som de aldrig använder menar att kontokort är ett och förskottsbetalning är ett an-
nat. De konsumenter som använder olika betalningssätt menar att valet beror på vad 
webbutiken erbjuder och att de använder det som finns. Enligt Dykert, Ivarsson och 
Widman (2002) har digitala pengar inte fått den planerade utbredningen som det var 
tänkt pga konsumenternas bristande förtroende till dessa tekniker (Dykert, Ivarsson & 
Widman, 2002). Det kan vara orsaken till att inte konsumenterna använder Paynova. 

 

8.3.4 Något som påverkar ditt val av betalningssätt 

Figur 33 visar att 71 % av konsumenter anser att det finns något som påverkar medan 
24 % inte tycker att det finns något som påverkar deras val av betalningssätt. 5 % vet 
inte om det finns något. Av de 71 % som anser att det finns något som påverkar deras 
val av betalningssätt menar 45 % att säkerheten är viktig vid valet. 19 % väljer något av 
de alternativ som inte kräver kortnummer. 8 % anser att sajtens trovärdighet är viktig 
för att se om det är en seriös och pålitlig butik. 8 % anser att det är viktigt att det är en-
kelt att använda betalningssättet, 8 % har inget betalkort och kan då inte välja ett sådant 
alternativ. 4 % föredrar faktura och väljer det om det alternativet finns i första hand. 4 
% menar att eget omdöme och tips från andra som redan provat betalningssättet är vär-
defullt och som påverkar vid valet. 
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Finns det något som påverkar ditt val av betalningssätt?

Ja
71%

Nej
24%

Vet inte
5%

Ja Nej Vet inte

Figur 33 Konsument Fråga C6, ”Finns det något som påverkar ditt val av betalnings-
sätt”? 

 

Företag 

Figur 34 visar att 15 % av företagen tror att konsumenten påverkas av det billigaste, det 
alternativ som är fraktfritt och väljer det betalningssättet. 15 % väljer efter leveranssitu-
ation, 14 % anser att konsumenten har ett invant beteende. 14 % tror att konsumenten 
påverkas av ett känt märke, 14 % tror konsumenten väljer det som är enklast. 14 % tror 
att konsumenten väljer postförskott för att de inte har något förtroende för butiken och 
14 % väljer efter hur gränssnittet ser ut, hur seriös webbutiken är. 

Vad tror Du påverkar konsumenterna till att de använder detta/dessa betalningssätt?

Leveranssituation
15%

Gränssnittet
14%Enkelheten

14%

Känt märke
14%

Inget förtroende
14%

Invant beteende
14%

Billigaste, fraktf ria
15%

Billigaste, fraktf ria Leveranssituation Gränssnittet Enkelheten

Känt märke Inget förtroende Invant beteende

Figur 34 Företag Fråga D1, ”Vad tror Du påverkar konsumenterna till att använda det-
ta/dessa betalningssätt”? 
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Analys av något som påverkar ditt val av betalningssätt 

Figur 33 visade att det som påverkar konsumenten mest vid val av betalningssätt är sä-
kerheten och att många inte vill lämna ut kortnummer över Internet. I en undersökning 
som är gjord av IDG skriver Computer Sweden (2002, nr 133) att 38 % av alla som 
handlar på Internet är oroliga över att kontokortsinformationen skall missbrukas eller att 
hackare ska komma över den. Lignell (2003) menar att det har varit svårt att genomföra 
betalningar över nätet på ett säkert sätt. Tvekan från konsumenter finns hela tiden om 
det är säker att betala för en vara eller tjänst. Betalning har till stor del därför skett på 
annat sätt (Lignell, 2003). Denna faktor tar även företagen upp även om de inte har an-
gett den som största faktorn som konsumenterna. Företagens åsikter i denna undersök-
ning är lite delade då det inte finns någon direkt utpekad faktor, som påverkar konsu-
menten till att använda detta/dessa betalningsmedel utan flera olika orsaker (se Figur 
34). 

 

8.3.5 Faktorer som är viktiga när det gäller betalningssätt 

Figur 35 visar att 33 % av konsumenter anser att säkerheten är en viktig faktor för att 
konsumenten skall få förtroende för betalningssätt. 32 % tycker att det viktigt att det är 
ett känt företag som har ett bra inarbetat rykte. 22 % vet inte vilka faktorer som ger för-
troende. 5 % anser att enkelhet är en viktig faktor, det ska vara enkelt att använda betal-
ningssättet för att det ska väljas. 2 % tycker det är viktigt att få bra support, bra infor-
mation och att företaget bekräftar att en beställning har gjorts för att konsumenten skall 
veta att det finns någon på andra ”sidan” och tar emot beställningen. 

Vilka faktorer är viktigast för Dig som konsument för att du skall känna förtoende när det 
gäller betalningssätt?

Känt företag med bra 
rykte
32%

Bra support
2%

Vet inte
22%

Säkerheten
33%

Bra information om 
betalningssätt

2%

Företaget bekräftar 
beställningen

2%

Betala när varan 
levererats

2%

Enkelhet
5%

Säkerheten Känt företag med bra rykte Bra support

Vet inte Betala när varan levererats Företaget bekräftar beställningen

Enkelhet Bra information om betalningssätt
 

Figur 35 Konsument Fråga C7, ”Vilka faktorer är viktigast för Dig som konsument för 
att du skall känna förtroende när det gäller betalningssätt”? 
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Analys av faktorer som är viktiga när det gäller betalningssätt 

De två största faktorerna enligt konsumenter i denna undersökning är säkerheten och att 
det är ett känt företag som har ett bra rykte som anses viktigt för att de ska känna för-
troende när det gäller betalningssätt. Sörqvist (2000) anser att det finns ett antal para-
metrar som har visat sig ha stor inverkan på konsumentens förväntningar. Dessa är: ti-
digare erfarenheter, marknadsföring och reklam, image och rykte, betydelse och intres-
se, osäkerhet och efterklokhet, bortförklaring och tillskrivning, känslomässigt tillstånd 
samt selektiv perception (se kapitel 4.3 Hur förväntningarna uppstår). Enligt Figur 7 
anser de flesta konsumenter att det inte har någon betydelse om företaget är känt eller 
inte utan att det priset som avgör webbutik, alltså den butik som säljer varan billigast 
väljs av konsumenten. Men i denna fråga anses känt företag med bra rykte vara en fak-
tor som är viktig för att konsumenten skall känna förtroende när det gäller betalnings-
sätt. Frågan är om konsumenten menar att produkten eller varan skall vara ett känt mär-
ke eller om det är butiken som ska vara känd. Det kan ju ha blivit en missuppfattning, 
det skulle i såfall stämma bättre med frågan till Figur 7. 

 

8. 4 Kategori D Konsumenten 
I detta kapitel redovisas de frågor som har med konsumenten att göra. Det redovisas bla 
för hur konsumenten upplever tillförlitlighet för en webbutik och betalningssätt. 

 

8.4.1 Säkert/inte säkert att handla på Internet 

Figur 36 visar att 78 % av konsumenter anser att det är säkert medan 22 % anser att det 
inte är säkert. Av de 78 % som anser att det är säkert att handla på Internet menar 47 % 
att de inte har råkat ut för något osäkert än.  22 % vet inte om det är säkert eller inte, 16 
% tycker att det finns bra tekniker för att uppnå säkerhet. 9 % anser att det är säkert om 
konsumenten väljer en butik som är känd och 6 % menar att det är säkert om konsu-
menten väljer rätt betalningssätt. 22 % anser att det inte är säkert att handla på Internet 
av dem anser 45 % att det finns brister i säkerheten. 33 % vet inte varför det inte är sä-
kert och 22 % menar att det finns oseriösa webbutiker och tror att de kan bli lurade. 

 

Anser Du som konsument att det är säkert att handla på Internet?

Ja
78%

Nej
22%

Ja Nej

Figur 36 Konsument Fråga D1, ”Anser Du som konsument att det är säkert att handla 
på Internet”? 
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Företag 

Figur 37 visar att alla företagen anser att det är säkert att handla på Internet. 25 % av 
företagen anser att det är säkert att handla på ett svenskt företag och 25 % anser att det 
är säkert om konsumenten undviker förskottsbetalning. 25 % tycker det är viktigt att 
konsumenten har kunskap om säkerheten och 25 % tycker kortbetalning kan vara osä-
kert att använda på annat än svenska butiker. 

Tycker Du att det är säkert att handla på Internet?

Ja
100%

Ja

Figur 37 Företag Fråga D3, ”Tycker Du det är säkert att handla på Internet?" 

 

Analys av säkert/inte säkert att handla på Internet 

De flesta av de konsumenter som deltagit i denna undersökning anser att det är säkert 
att handla på Internet. Alla företagen i denna undersökning anser också att det är säkert. 
De konsumenter som anser att det är säkert har inte råkat ut för något olagligt eller ose-
riöst samt anser att det finns bra tekniker för att uppnå bra säkerhet. Enligt Dykert, 
Ivarsson och Widman (2002) finns det olika typer av säkerhetsfunktioner för att infor-
mationen skall kunna kallas säker. Dessa är integritet, konfidentialitet, spårbarhet, iden-
tifiering, tillgänglighet samt kryptering (se kapitel 3.2.1 Betalningssätt och säkerhet). 
Av de konsumenter som använder kontokort som betalningssätt anser att de finns bra 
teknker för att uppnå säkra transaktioner. Det verkar som att de konsumenter har större 
kunskaper om säkerheten, än vad de konsumenter har som inte använder kontkort. En-
dast ett företag anser att det är viktigt att konsumenten har kunskap om hur säkerheten 
fungerar. En del konsumenter, anser att så länge rätt betalningssätt används är det säkert 
att handla på Internet. Ett företag tycker att konsumenten skall undvika förskottsbetal-
ning och kortbetalning på utländska webbutiker för att det ska vara säkert att handla på 
Internet. Enligt Pihlsgård och Skandewall (2001) finns det många orsaker för att ut-
veckla säkra betalningssätt. Intresset finns från både konsumenter och företag att över-
föra säkra transaktioner (se kapitel 3.1 Betalningssätt och säkerhet).  

 

8.4.2 Enkelt/inte enkelt att handla på Internet 

Figur 38 visar att 100 % av de konsumenter som besvarat enkätfrågan anser att det är 
enkelt att handla på Internet. 24 % anser att det ofta är ett bra gränssnitt på hemsidan 
och att det är lätt att navigera mellan sidorna. 20 % tycker att det är enkelt för att Inter-
net ger tillgänglighet, 17 % menar att det är smidigt och att det oftast är hemleverans på 
det som köps. 17 % anser att det är enkelt för att det går att sitta hemma framför datorn 
medan15 % tycker det är enkelt att jämföra priser på olika webbutiker för att se var det 
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är billigast. 2 % tycker att det är enkelt vid användandet av kortbetalning och 5 % vet 
inte varför det är enkelt att handla på Internet. 

Anser Du att det är enkelt att handla på internet?

100%

0%

Ja Nej

Figur 38 Konsument Fråga D2, ”Anser Du att det är enkelt att handla på Internet?” 

 

Företag 

Figur 39 visar att alla företagen tror att konsumenterna tycker det är enkelt att handla på 
Internet. 75 % av företagen anser att de flesta konsumenter har normala data kunskaper 
och att det därför är enkelt. 25 % av företagen menar att konsumenter tittar i den vanli-
ga postorderkatalogen först och gör sen beställning sedan. 

Tror Du att konsumenterna tycker det är enkelt att handla på Internet?

Ja
100%

Ja

 

Figur 39 Företag Fråga D2, ”Tror Du att konsumenterna tycker det är enkelt att handla 
på Internet”? 

 

Analys av enkelt/inte enkelt att handla på Internet 

Både företag och konsumenter är överens om att det är enkelt att handla i en webbutik 
på Internet. Konsumenter anser att webbutiker oftast har ett bra gränssnitt som gör att 
det är lättnavigerat mellan de sidor butiken består av. Konsumenter anser också att till-
gängligheten gör att det är enkelt att handla på Internet och det är lätt att jämföra priser. 
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Även att konsumenten kan sitta hemma och handla samt att hemleveransen sker på ett 
enkelt och smidigt sätt upplever konsumenten vara orsaker till att det är enkelt att hand-
la på Internet. Företagen anser att om konsumenten har normal datorvana ska han eller 
hon tycka att det är enkelt. Dessutom menar de att konsumenten först tittar i företagets 
katalog och sen går ut på Internet och beställer. Enligt Fredholm (1999) ska det vara 
enkelt att att göra en beställning utan att behöva fylla i en massa uppgifter som inte har 
med köpet att göra. Efter att ordern är lagd vill konsumenten snabbt ha en bekräftelse 
på köpet för att känna sig säker. Vidare anser han att enkelhet och snabbhet vid order är 
ett krav som alla webbutiker borde uppfylla för att konsumenterna ska känna sig nöjda. 
Vidare menar Fredholm (1999) att elektronisk handel består av tre hörnstenar order, 
leverans och betalning (se kapitel 4.2.1 Konsumenter). 

 

8.4.3 Påverkan av att välja webbutik 

Figur 40 visar att 34 % av konsumenterna anser att priset är avgörande och 17 % menar 
att det är viktigt att butiken har stort urval av produkter. 13 % väljer butik om de hört 
positiva rykten om just den butiken och 10 % väljer butik efter tidigare positiva erfa-
renheter. 5 % väljer efter reklam som skickats ut från butiken och 5 % väljer butik efter 
om det finns bra information om produkterna som butiken säljer. 3 % väljer butik efter 
den butik som uppfyller det behov som konsumenten är ute efter just då. 3 % påverkas 
inte av någonting när de väljer butik. 

 

Vad påverkar hur Du väljer webbutik när Du ska handla på Internet?

Priser
34%

Rykten
13%

Stort urval
17% Inget

3%
Bra 

produktinformation
5%

Vet inte
10%

Reklam
5%

Behovet
3%

Tidigare 
erfarenheter

10%

Tidigare erfarenheter Priser Rykten

Stort urval Inget Bra produktinformation

Vet inte Reklam Behovet

Figur 40 Konsument Fråga D3, ”Vad påverkar hur Du väljer webbutik när Du ska 
handla på Internet”? 
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Företag 

Figur 41 visar att 30 % av företagen menar att konsumenten väljer butik där det är billi-
gast d v s priset avgör. 20 % av företagen tror att konsumenten väljer webbutik efter hur 
gränssnittet ser ut, hur lättnavigerat det är mellan sidorna i butiken. 10 % väljer efter ett 
känt märke, direktreklam påverkar, beroende på leveransvillkor, enkelhet och där det 
ges bra information. 

Hur tror Du konsumenterna väljer webbutik när de ska handla på Internet?

Priset
30%

Gränssnittet
20%

Information
10%

Reklam/brevlådan
10%

Enkelhet
10%

Känt märke
10%

Leveransvillkor
10%

Priset Gränssnittet Enkelhet Känt märke

Leveransvillkor Reklam/brevlådan Information
 

Figur 41 Företag Fråga D5, Hur tror du konsumenterna väljer webbutik när de ska 
handla på Internet”? 

 

Analys av påverkan av att välja webbutik 

I denna fråga är både konsumenter och företagen överens om att priset är viktigast, kon-
sumenten väljer den butik som har den billigaste varan. Konsumenten väljer också gär-
na en butik som har ett stort sortiment. Wigblad och Åhlgren (1998) menar att flertalet 
av dagens konsumenter är medvetna om vad de vill köpa och söker webbutiker, som har 
en klar sortiment- och serviceprofil. Vidare menar de att konsumenten efterfrågar tre 
faktorer vid val av webbutik. Dessa tre faktorer är: att kunna tillfredställa sina konsum-
tionsbehov, att spara pengar samt att vinna tid (Wigblad & Åhlgren, 1998). Att priset är 
en avgörande faktor har kommit fram i flera frågor t ex om konsumenten väljer en känd 
eller okänd butik, där svaren blev att den billigaste varan välj i den butik som den finns 
i. Figur 11 visar också att konsumenterna håller med om att det är tidsbesparande att 
handla på Internet. Konsumenten slipper springa in och ut i flera affärer innan rätt vara 
hittas till rätt pris. I stället kan han eller hon sitta i lugn och ro framför datorn och leta 
på nätet till den rätta vara hittas och jämföra den med andra butiker. Figur 40 visar ock-
så att behovet är viktigt vid val av webbutik. Konsumentens behov avgör vilken sorts 
butik som väljs, därefter letar konsumenten upp den billigaste varan efter att ha jämfört 
på de butiker som säljer just den produkt som uppfyller konsumentens behov. 
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8.4.4 Faktorer för att känna förtroende för en webbutik 

Figur 42 visar att 25 % av konsumenter anser att det är viktigt att webbutiken ger ett 
seriöst intryck, har ett bra gränssnitt som gör att det går snabbt att navigera mellan de 
sidor som butiken består av. 12 % menar att tidigare erfarenheter och rykten är viktiga 
faktorer, 10 % tycker det är viktigt att webbutiken kan nås med telefon. 7 % tycker att 
snabb leverans, korrekt information, att få bekräftelse på köpet efter en beställning samt 
att butiken har varuutbudet är viktiga faktorer för konsumenten. 2 % anser att priset är 
en viktig faktor samt att det är ett känt företag som samarbetar med en känd bank är 
faktorer som ger förtroende för en webbutik. 

 

Vilka faktorer är viktigast för Dig som konsument för att du skall känna förtroende för en webbutik 
på Internet?

Snabb leverans
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Att de ger korrekt 
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7%
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erfarenheter/rykte
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Tidigare erfarenheter/rykte Att de ger korrekt information

Varuutbudet Priset

Seriöst intryck/bra gränssnitt Bekräftelse på köpet

Ett telefonnummer där de kan nås Känt företag som samarbetar med känd bank
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Figur 42 Konsument Fråga D4, ”Vilka faktorer är viktigast för Dig som konsument för 
att Du skall känna förtroende för en webbutik på Internet”? 

 

Företag 

Figur 43 visar att 22 % av företagen tycker att ett bra gränssnitt är en viktig faktor. 14 
% ett känt märke, 8 % priserna, leveranssäkerhet, enkelheten, bra betyg i reklamsam-
manhang, lång historik, saklighet, bekräftelse efter köp och kontakt med en känd bank 
är faktorer som gör att konsumenterna skall känna förtroende för en webbutik. 
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Vilka faktorer tror Du är viktigast för att konsumenterna skall känna förtroende för Din webbutik?

Bekräftelse
8%

Kontakt med bank
8%

Saklighet
8%

Lång historik
8%

Bra gränssnitt
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Bra betyg
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Leveranssäkerhet
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Leveranssäkerhet Bekräftelse Kontakt med bank Saklighet Lång historik

Bra gränssnitt Bra betyg Enkelheten Känt märke Priserna
 

Figur 43 Företag Fråga D2, ”Vilka faktorer tror Du är viktigast för att konsumenterna 
skall känna förtroende för din webbutik”? 

 

Analys av faktorer för att känna förtroende för en webbutik 

Även i denna fråga är företagen och konsumenter överens om att ett bra gränssnitt gör 
att konsumenterna känner förtroende för en webbutik. Enligt Sörqvist så har tidigare 
erfarenheter av den aktuella situationen stor betydelse för förväntningarna och förtroen-
de. Dessa erfarenheter kan gälla olika saker t ex webbutikens gränssnitt, känt märke 
mm. Konsumenten känner därmed förtroende för butiker som säljer kända märken och 
har ett bra varuutbud, detta kan bero på att det är viktigt för konsumenten att känna och 
se på varan innan köp. En produkt med ett känt märke är då lättare för konsumenten att 
köpa än ett okänt.(se Figur 42 och 43). Troligtvis tittar konsumenten i traditionella buti-
ker först för att se om produkten uppfyller det behov som han eller hon har. Konsumen-
ten vet då vilket märke de är ute efter innan de vet vilken butik de ska köpa ifrån. Han 
eller hon letar sedan upp den butik som uppfattas som seriös av konsumenten och som 
säljer det märke billigast. 

 

8.4.5 Förväntningar uppnås/uppnås inte 

Figur 44 visar att 93 % av konsumenterna anser att deras förväntningar uppnås när de 
handlar/handlat på Internet medan 7 % anser att de inte gör det. Av de 7 % som inte 
tycker att deras förväntningar uppnås menar 67 % att de har blivit lurade en gång och 
33 % anser att bilden av produkten är bättre än verkligheten. 
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Anser Du att dina förväntningar uppnås när Du handlar/handlat på Internet?

Ja
93%

Nej
7%

Ja Nej

Figur 44 Konsument Fråga D5, ”Anser Du att dina förväntningar uppnås när Du hand-
lar/handlat på Internet”? 

 

Analys av förväntningar uppnås/uppnås inte 

Hela 93 % av alla som handlar på Internet anser att deras förväntningar uppnås när de 
får varan levererad. Precis som Sörqvist (2000) säger kan kundtillfredställelse uppstå 
genom att konsumenten får ett ökat värde (positiv förstärkning), men den kan även upp-
stå genom att en negativ situation återställs till ett neutralt läge (negativ förstärkning). 
Kundtillfredtällelse beror på konsumentens förväntningar innan köp och upplevelsen av 
resultatet från den köpta varan. Generellt inverkar tillfredställelse om resultatet över-
träffar förväntningarna och missnöje om resultatet inte uppfyller förväntningarna (Sör-
qvist, 2000). 
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9 Sammanfattande analys 
Analysen av de tre allmänna frågorna till konsumenter visar att de som handlar mest 
på Internet är mellan 31-45 år och övervägande män. De flesta är gifta eller ensamstå-
ende. Då denna undersökning är gjord på fyra hemelektronikföretag är det nog inte så 
konstigt att det är mest män som har svarat. Då det förmodligen är mansdominerande 
produkter som säljs. Av åldern på männen kan det tolkas som att datorvanan är rela-
tivt hög i den åldern samtidigt som många i den åldern har för lite fritid. Många är 
småbarnsföräldrar och har inte den tiden att springa runt i affärer utan tycker det är 
bekvämt att handla på Internet där tillgängligheten finns. En webbutik är öppen dyg-
net runt. De ensamstående som handlar letar förmodligen efter den billigaste produk-
ten och handlar där. Enligt Wigblad och Ågren (1998) är flertalet av dagens konsu-
menter medvetna om vad de vill köpa och söker säljkanaler som har en klar sortiment-
och serviceprofil. Oavsett bransch efterfrågar konsumenterna tre faktorer vid val av 
butik. Dessa är att kunna tillfredställa sina konsumtionsbehov, att spara pengar samt 
att vinna tid (Wigblad & Ågren, 1998). 

Det som går att säga efter de enkät-och intervjufrågor från kategori B som ställts, är 
att det största motivet, konsumenter har när de väljer webbutik, är att de väljer den 
butik som är billigast. Det spelar ingen roll om butiken är känd eller inte, det är den 
som har den billigaste varan som vinner. Att priset är viktigt har både Sörqvist (2000) 
och Fredholm (1999) skrivit om i sin litteratur. Detta påstående är med andra ord en 
viktig faktor för konsumenten när de handlar på Internet. Det som de flesta konsu-
menter anser vara negativt är att de inte kan känna och se på varan på samma sätt som 
de kan göra i traditionella butiker. Dykert, Ivarsson och Widman (2002) anser också 
att konsumenter tycker att detta med att inte kunna känna och se varan, är en stor 
nackdel. Detta innebär att konsumenten, gör en beställning på Internet efter en bild av 
varan istället för att känna och se på varan innan köp som sker i en traditionell butik.  
En annan sak som är viktig för konsumenten, är att webbutiken har ett bra gränssnitt. 
Det ska vara lätt att navigera mellan de hemsidor som webbutiken består av, butiken 
ger då ett mer seriöst intryck enligt konsumenter. Både Fredholm (1999) och Sör-
qvistn (2000) har skrivit i sina litteraturer om hur viktigt det är att det ska vara enkelt 
att handla i en webbutik. En beställning ska kunna göras utan att konsumenten ska 
behöva fylla i en massa uppgifter som inte har med köpet att göra. De anser också att 
profil och rykte har en stor inverkan på konsumentens omdöme om en butik är bra 
eller mindre bra.  

Analysen av kategori C visar att säkerheten är viktig för konsumenten, många konsu-
menter vill inte lämna ut kortnummer över Internet, för att det inte känns säkert. 
Pihlsgård och Skandevall (2001) och Fredholm (1999) skriver att alla berörda parter i 
ett köp är intresserade av att Internethandel är så säker som möjligt. Det som talar 
emot är att resultatet från Figur 7 inte stämmer med resultatet från Figur 38. I Figur 7 
ansåg de flesta konsumenter att det inte spelade någon roll om webbutiken var känd 
eller inte, utan priset var det avgörande. Min åsikt om detta är att konsumenten kan ha 
svarat på ett sådant sätt att det misstolkas. Det kan vara att de menar att varan eller 
produkten måste ha ett känt märke. I det fallet innebär det att konsumenten jämför var 
just det märke som de vill köpa finns billigast och handlar där. I Figur 38 anser 32 % 
konsumenter att det är viktigt att webbutiken är känd och har ett bra rykte för att de 
ska få förtroende för betalningssätt. Det betalningssätt som används mest enligt kon-
sumenten är faktura, konsumenten väljer det alternativet före något annat betalnings-
sätt, om det erbjuds av butiken. Detta alternativ används inte av alla webbutiker, där-
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för att detta alternativ skyddar konsumenten men inte företagen (se kapitel 3.1.2 Fak-
turor och inbetalningskort). 

 

Analysen från kategori D visar att de flesta konsumenter anser att det är säkert att 
handla på Internet eftersom de inte har råkat ut för något än. Många anser att det finns 
bra tekniker för att uppnå säkerhet. Enligt Dykert, Ivarsson och Widman (2002) finns 
det olika säkerhetskrav som måste uppfyllas för att få ett säkert system. Dessa är in-
tegritet, konfidentialitet, spårbarhet, identifiering, tillgänglighet samt kryptering (se 
kapitel 3.2.1 Betalningsätt). Av de konsumenter som inte anser att det är säkert, me-
nar att de finns brister i säkerheten som t ex att andra kan komma åt deras kortnum-
mer. De flesta konsumenter väljer webbutik efter priser och om butiken har ett stort 
sortiment, detta är företagen eniga om. Precis som Sörqvist (2000) skriver påverkar 
priset konsumentens förväntningar, även produktens betydelse och konsumentens in-
tresse för produkten inverkar på förväntningarna. Uppfattningen om rättvisa har en 
stor inverkan på konsumentens tillfredställelse. Inställningen om rättvisa baseras på 
en individuell upplevelse där jämförelser sker med andra aktörer (Sörqvist, 2000). Det 
viktigaste för att konsumenten ska få förtroende för en webbutik är enligt konsumen-
ten att hemsidan ger ett seriöst intryck, vilket hemsidan ger om den har ett bra gräns-
snitt enligt konsumenten. 93 % av konsumenter anser att deras förväntningar uppnås 
när de handlar/handlat på Internet medan 7 % tycker att bilden av varan är bättre än 
den ser ut i verkligheten samt att de har blivit lurade en gång. Sörqvist (2000) skriver 
också i litteraturer att tidigare erfarenheter, marknadsföring och reklam, image och 
rykte, betydelse och intresse, tredjepartsinformation samt produktens pris är paramet-
rar som har visat sig ha stor inverkan på konsumentens förväntningar. 
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10 Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet av de tre delfrågorna och huvudfrågan att redovisas 
och det förväntade resultatet kommer att jämföras med resultatet. Kapitlet kommer att 
visa resultaten på delfrågorna först för att sedan följas av huvudfrågan. Detta för att 
delfrågorna ska hjälpa till att knyta ihop resultatet på huvudfrågan. 

 

10.1 Delfråga 1  
De betalningssätt som konsumenter använder mest vid elektronisk handel är: 

 � Faktura används av 35% � Kontokort används av 23% � Postgiro används av 23% 

 

Andra betalningssätt som konsumenten använder är:direktbetalning, postförskott och 
kredit.Enligt företagen använder konsumenten mest postförskott, kontkort och direkt-
betalning. 

 

10.2 Delfråga 2  
I detta kapitel redovisas de för och nackdelar för de betalningssätt som konsumenten 
använder mest. Dessutom redovisas vad företagen anser vara positivt respektive nega-
tivt med dessa betalningssätt. 

 

10.2.1 Fördelar för konsumenten 

De fördelar som konsumenten upplever med faktura, är att det är lättare att returnera 
en vara, då det oftast inte kostar konsumenten något, utan webbutiken står för den 
kostnaden. Dessutom behöver konsumenten inte betala varan förrän varan levererats 
och de kan då se och känna på varan innan de betalar. 

De konsumenter som använder kontokort gör det för att de anser att det är det billigas-
te alternativet. Varan betalas direkt och inga avgifter läggs på. De tycker dessutom att 
det är enkelt att använda detta betalningssätt. 

Fördelen med postgiro enligt konsumenten är att de tycker det känns säkrare. Det 
känns tryggare för konsumenten, när posten har betalningen arkiverad och konsumen-
ten kan visa upp kvittot på att köpet har begåtts. 

 

10.2.2 Nackdelar för konsumenten 

Enligt konsumenten finns det inga nackdelar med faktura. 
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Konsumenten anser att den största nackdelen med kontokort är att kontonummer kan 
missbrukas av andra. Osäkerheten är stor enligt konsumenten. 

Énligt konsumenten finns inga, då ingen konsument har någon åsikt om det. 

 

10.2.3 Fördelar för företagen 

Företagen har inga fördelar av att konsumenten använder faktura, eftersom de inte får 
betalt förrän varan levererats. 

Företagen har störst fördelar om konsumenten betalar med kontokort eftersom inga 
administrativa kostnader uppstår då. Dessutom får företagen betalt innan de levererat 
varan till konsumenten. 

Fördelen med att konsumenten använder postgiro är att varan betalas innan företaget 
har levererat varan. 

 

10.2.4 Nackdelar för företagen 

Om konsumenten använder faktura är det företagen som får stå för eventuella olaglig-
heter. Dessutom får inte företaget betalt för varan förrän varan har levererats. De får 
också mer administrativa kostnader om konsumenten väljer faktura. 

Företagen kan inte se någon nackdel med att konsumenten använder kontokort som 
betalningssätt eftersom det är det billigaste och smidigaste alternativet för båda. 

Nackdelen med att konsumenten använder postgiro är att företagen få mer administra-
tiva kostnader. 

 

10.3 Delfråga 3  
I detta kapitel redovisas anledningen till att de betalningssätt som nämndes i avsnitt 
10.1 används. 

 

10.3.1 Faktura 

Många konsumenter använder faktura för att det känns tryggt att få varan levererad 
innan varan betalas. Konsumenten kan då se och känna på varan och sedan bestämma 
sig för om varan skall behållas eller inte. Väljer konsumenten att returnera varan kan 
det ske på ett smidigt sätt då oftast företagen betalar portot. Om konsumenten är nöjd 
med varan betalas den in oftast en månad efter leverans. Detta tycker många konsu-
menter är det säkraste betalningssättet. 

 

10.3.2 Kontokort 

De konsumenter som använder kontokort som betalningssätt gör det för att det är det 
billigaste alternativet. Inga avgifter läggs på och varan blir då billigare, detta är anled-
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ningen till att många konsumenter handlar på Internet istället för i en traditionell bu-
tik.  

 

10.3.3 Postgiro 

Postgiro använder konsumenten för att de känner sig säkrare i och med att posten ar-
kiverar den betalning som konsumenten gör. Skulle sedan konsumenten på något sätt 
bli lurad finns det kvitton som styrker betalningen som konsumenten gjort och det är 
lätt att spåra till den webbutik som köpet har gjorts på.

 

10.4 Huvudfråga  
Det som påverkar de flesta konsumenter är säkerheten vid betalning och därför väljer 
många konsumenten betalningssätt med högre säkerhet. Många undviker att lämna ut 
kortnummer pga. att de anser att säkerheten på Internet är låg och väljer därför andra 
betalningssätt som känns säkrare. De flesta konsumenter föredrar faktura och väljer 
det alternativet före andra alternativ, om det finns. Detta betalningssätt skyddar kon-
sumenten men inte företaget, eftersom varan levereras innan den betalats. Det finns 
även andra faktorer som påverkar konsumenten som tidigare erfarenheter och positiva 
reaktioner från andra som har handlat där tidigare. Tidigare erfarenheter om betalning, 
påverkar konsumenten till att använda samma betalningssätt av ren bekvämlighet. 
Gränssnittet och enkelheten på hemsidan är viktig då det lyfter upp webbutiken och 
den blir mer seriös för konsumenten. Konsumenten får då större förtroende för webb-
butiken om den har ett seriöst utseende.  

 

10.5 Förväntat resultat 
Många tidigare litteraturer och undersökningar har tidigare kommit fram med ungefär 
samma faktorer som denna undersökning Säkerheten är en viktig faktor som gör att 
konsumenter använder betalningssätt som har högre säkerhet än kontokort. Resultatet 
har även visat att företag och konsumenter i stort sett har samma åsikter om vilka fak-
torer som påverkar svenska konsumenter vid val av betalningssätt. Detta var inte för-
väntat. Då författaren av denna rapport trodde att åsikterna skulle vara mer olika. Det 
enda som de inte är överens om är vilka betalningssätt som används oftast.  

Enligt företagen använder konsumenter postförskott, kontokort och direktbetalning 
mest, men konsumenten själv anser att de använder faktura, kontokort och postgiro 
oftast. Företagen är mer överens, om vilka betalningssätt som används oftast med ti-
digare undersökningar än resultatet på denna undersökning. I denna undersökning 
använder konsumenten mest faktura, detta alternativ finns bara på ett av de företag 
som deltagit i denna undersökning. Därför är det sannolikt att dessa konsumenter även 
handlar på andra webbutiker än de som deltagit i undersökningen. Detta gör att en 
generalisering om hela populationen går att göra på ett mer trovärdigt sätt.  
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11 Diskussion 
I detta kapitel kommer det arbete som genomförts och det resultat som framkommit 
att diskuteras. Kapitlet inleds med reflektioner över och erfarenheter av det utförda 
arbetet, därefter följer en diskussion om det erhållna resultatet och avslutningsvis ges 
förslag till fortsatt arbete. 

 

11.1 Erfarenheter av det utförda arbetet 
Valet att genomföra undersökningen med hjälp av litteraturstudier, enkät-och inter-
vjustudie visade sig vara ett passande tillvägagångssätt. Arbetet har genomförts plan-
enligt utan att några förändringar har behövts göras under arbetets gång. 

När det gäller litteraturstudien har denna varit mycket givande och har resulterat i en 
större kunskap och förståelse om B2C (buisness to consumer). Det finns enormt 
mycket material att tillgå inom detta område och det är både positivt och negativt. Det 
negativa är att det är omöjligt att hinna läsa allt, utan vissa prioriteringar måste göras. 
Det positiva är att det finns bra möjligheter att hitta den information som krävs för 
undersökningen. Hade det funnits mer tid till förfogande hade denna studie kunnats 
göra betydligt mer omfattande. 

Gällande den enkätundersökningen som skett via elektronisk väg har endast ca 10 % 
besvarat enkäten, närmare bestämt 41 stycken. 500 enkäter skickades ut och av dem 
kom cirka 100 stycken tillbaka. För dessa 100 enkäter som kom tillbaka stämde inte 
konsumentens emailadress. Detta innebär att 400 enkäter har levererats ut till konsu-
menter. Orsaken till att inte fler besvarade enkäten är troligtvis att de flesta slänger 
okända email direkt i papperskorgen, utan att ens läsa brevet. Många har inte tid och 
alla har inte kunskapen om hur de ska göra för att bifoga en fil. I denna enkät fanns 
möjligheten att svara på frågorna direkt i emailet för att underlätta och göra det enkla-
re för respondenterna. De flesta som besvarat enkäten har också svarat direkt i emailet 
för att sedan endast ”reply” skicka tillbaka. Endast ett fåtal har skickat tillbaka svaren 
som en bifogad fil. De 41 konsumenter som svarat på enkäten har gjort det på ett bra 
sätt, alla frågor har besvarats. Den enda nackdelen med öppna frågor kan ha varit att 
respondenten inte orkat besvara frågan. I stället för att besvara frågan har konsumen-
ten svarat ”vet inte”. Detta har skett med ett fåtal frågor, men även fast det inte var 
fler som besvarade enkäten, visar ändå svaren att de flesta konsumenter har i princip 
samma åsikter. Därför borde en generalisering av hela populationen ändå kunna göras 
på ett trovärdigt sätt. 

De telefonintervjuer som genomfördes på de fyra företagen gjordes för att se om före-
tagen och konsumenter har samma eller olika åsikter. Syftet var att se om företagen 
uppfattar att samma faktorer påverkar konsumenter vid val av betalningssätt som kon-
sumenter själva tycker. Intervjustudien har gått bra att genomföra, samtliga intervju-
personer har varit tillmötesgående och har besvarat frågorna på ett uttömmande sätt. 
Syftet med att jämföra företagens och konsumenternas åsikter har gått att genomföra 
av det insamlade materialet på ett bra sätt. 

När det gäller frågorna är det alltid svårt att veta vilka frågor som ska tas med. I efter-
hand är det lättare att se vilka frågor som borde vara med och vilka som kunde ha ta-
gits bort. Detta är en erfarenhet som gjorts. Frågorna som har utformats har dock fun-
gerat ganska bra, men eftersom en jämförelse mellan konsumenter och företag 
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genomfördes i denna undersökning kunde en del frågor ha varit utformade mer lika, 
för att lättare kunna sammanställas. Detta kunde ha undvikits genom att börjat denna 
undersökning med en förundersökning. Frågorna hade då testats och sammanställts 
precis som den stora undersökningen. Sammanställningen hade då visa vilka frågor 
som hade behövt, vilka som kunde ha tagits bort, samt vilka som behövt formulerats 
om, för att lättare kunna jämföras mot varandra.  

Under arbetet har en del erfarenheter gjorts. Det viktigaste är nog att allt tar längre tid 
att göra än vad tiden räcker till. Även om 20 veckor är en lång tid går tiden väldigt 
fort. Det som tog längst tid att göra var sammanställningen av enkätresultaten och 
intervjuresultaten, eftersom nästan alla frågor gav möjlighet till egna svar.  

Det visade sig vara mycket positivt att frågorna skickades ut till företagen innan tele-
fonintervjuerna genomfördes. De intervjuade var då förbereda på vilka frågor som 
skulle ställas och svaret var i förväg utarbetat av respondenten. Även introduktions-
brevet som skickades med enkäten visade sig vara positivt då många konsumenter 
passade på att skriva något positivt svar tillbaka.  

En annan erfarenhet som gjorts är att det är viktigt att ha ett bra samarbete med hand-
ledaren då denne kan komma med värdefulla synpunkter. Det är även med handleda-
ren som de flesta diskussioner har skett. Det är bra att få en annan persons synvinkel 
och synpunkter på ens arbete. Handledarträffarna har tillfört mycket till detta arbete 
då synpunkter på arbetet har beaktats för att få ett så bra examensarbete som möjligt. 

 

11.2 Diskussion om resultatet 
Detta examensarbete har försökt att besvara vilka faktorer som påverkar konsumenter 
vid val av betalningssätt. Sammanställningen av resultatet visar att de flesta konsu-
menter använder faktura som betalningssätt. De flesta av dessa konsumenter anser att 
detta är ett säkrare betalningssätt och ett bättre alternativ om reklamation är aktuellt. 
Författaren till detta examensarbete tror inte att det bara är den anledningen, utan att 
det förmodligen också beror på ekonomiska orsaker. Konsumenten kanske tycker att 
det känns bättre att få en faktura en månad efter beställningen istället för att betala 
med en gång. Denna orsak kan vara ett stort skäl till att så många konsumenter väljer 
faktura istället för att använda kontokort. Av de respondenter som har besvarat enkä-
ten handlar de flesta ungefär en gång i månaden i en webbutik på Internet. Detta mås-
te innebära att de konsumenter har stor erfarenhet av att handla i en webbutik och 
känner till hur det fungerar. De konsumenter som använder kontokort som betalnings-
sätt verkar ha stort förtroende och kännedom om vilka tekniker som finns för att över-
föra säkra transaktioner. Det kan tänkas att en ny och yngre generation har kunskaper 
om hur säkerheten fungerar och att det är denna nya generation som använder kont-
kort mest. Medan de konsumenter som inte använder kontokort väljer andra betal-
ningssätt pga av att de tycker det är säkrare. Kunskapen om de tekniker som används 
för säkerheten verkar inte vara speciellt stor för dessa konsumenter. Detta kan natur-
ligtvis också vara en bidragade orsak till att många väljer bort elektroniska betal-
ningsätt, många kanske inte känner till hur säkerheten fungerar. De flesta konsumen-
ter väljer den webbutik som har den billigaste varan oavsett om butiken är känd eller 
inte. Den avgörande faktorn för konsumenten är priset på varan, trots det väljer de 
flesta konsumenter ett betalningssätt som gör att priset många gånger blir dyrare än i 
en traditionell butik. Det finns en faktor som har stor betydelse vid val av webbutik 
och det är att webbutiken måste ha ett seriöst utssende. Gränssnittet på webbutiken 
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ska vara enkelt och det ska vara lätta att navigera mellan de sidor butiken består av för 
att konsumenten ska välja butiken. Ett seriöst intryck av webbutiken leder till att kon-
sumenter får förtroende och att konsumenten återvänder till samma butik. Dessutom 
marknadsför nöjda konsumenter butiken på ett positivt sätt för andra intressenter s.k. 
tredjehandsinformation. 

 

11.3 Förslag till fortsatt arbete 
Nedan följer ett antal intressanta funderingar som uppkommit under arbetet med detta 
examensarbete och som kan vara intressant att undersöka. � I denna undersökning har det framkommit att många av de konsumenter som 

använder kontokort, har stor kännedom om de tekniker som finns för att över-
föra säkra transaktioner. Av den anledningen vore det intressant att jämföra 
om det finns någon skillnad i kunskap om säkerhet mellan de som använder 
kontokort och de som inte använder det. � Orsaken till att många använder faktura är att det anses säkrare av många kon-
sumenter och att det är lättare vid reklamation. Kan inte orsaken vara att det är 
bekvämt att betala en månad efter leverans och att de ändå inte väljer elektro-
niska betalningssätt oavsett hur säkert det anses? Detta skulle vara intressant 
att undersöka för att se hur det förhåller sig. 
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Introduktionsbrev 
 
Hej! 

 

Jag heter Annelie Ericsson och läser mitt sista år på systemvetenskapligt program vid Hög-
skolan i Skövde. Denna sista termin gör jag ett examensarbete som behandlar B2C (som inne-
bär handel mellan företag och privat konsument på Internet). Mitt syfte med detta examensar-
bete är att ta reda på vilka huvudsakliga betalningssätt som svenska konsumenter använder 
vid elektronisk handel. Syftet består även i att kartlägga vilka fördelar respektive nackdelar 
som svenska konsumenter ser med olika betalningssätt. Till sist skall jag också ta reda på vil-
ka faktorer som påverkar svenska konsumenters val av betalningssätt inom B2C.  

 

Metoden jag valt för att ta reda på detta är att skicka ut en enkät som Ni nu fått. En utmaning 
vid enkätundersökningar är att få en så hög svarsfrekvens som möjligt och jag litar nu på Din 
goda vilja att hjälpa mig med att få ett bra underlag för att få ett relevant resultat. Ju fler som 
svarar desto bättre kommer utfallet av enkäten att stämma överens med verkligheten. Dina 
åsikter är viktiga och det kommer att ta högst 25-30 minuter av Din tid. 

 

Den som svarar på enkäten kommer att vara helt anonym då inga namn kommer att användas 
i rapporten. Jag kommer även att radera mailadressen direkt när jag kopierat svaren. Svaren 
skriver Du direkt under frågorna i dokumentet. Jag vore tacksam om Du kunde svara på frå-
gorna så utförligt som möjligt och sedan skicka svaren till mig på mail 
anneli.emma@telia.com  eller c00anner@ida.his.se. Glöm ej bifoga filen när Dina svar skick-
as tillbaka till mig. 

 

Vore tacksam om svaren var mig tillhanda senast 11/4 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Annelie Ericsson
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Kategori A. Allmänna frågor 

 

 

A1 Ditt kön 

 
a) Man       (  ) 
b) Kvinna   (  ) 

 

 

A2 Ditt civilstånd 

 
a) Gift                    (  )                                
b) Ensamstående  (  ) 
c) Sambo               (  ) 
d) Annat                (  )  -------------------------------------------------------------- 

 

 

 

A3 Din ålder 

 
a)    <18 år (  )              
b) 18-30 år (  ) 
c) 31-45 år (  ) 
d) 46-60 år (  ) 
e)    >60 år  (  ) 

 

 

 

 

 

Kategori B. Elektronisk Handel 

 

B1 Hur ofta handlar Du på Internet? 

 
a. 1 gång i veckan              (  )    
b. 1 gång i månaden             (  ) 
c. flera gånger i månaden        (  ) 
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d. 1 gång om året                      (  ) 
e. Annat                                     (  ) Vad------------------------------------------------- 

 

 

B2 Föredrar Du kända eller okända webbutiker? Med kända menar jag traditio-
nell/vanlig butik som även har butik på Internet. Med okända menar jag butik som bara 
finns  på Internet.  

 

Kända   (   )              

Okända (   ) 

Varför/varför inte----------------------------------- ------------------------------------------------------ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Har ingen betydelse (  ) 

Varför? --------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

B3 Vad anser Du vara fördelaktigt med att handla på Internet? 

 

Svar----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

B4 Vad anser Du vara negativt med att handla på Internet? 

 

Svar----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

B5 Vilka egenskaper bör en bra webbutik ha enligt Dig? 

 

Svar----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B6 Vilka egenskaper har en mindre bra webbutik enligt Dig? 

 

Svar----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

B7 Vilka fördelar anser Du att det finns med att handla i traditionella/vanliga butiker 
istället för på Internet? 

 

Svar----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

B8 Vilka nackdelar anser Du att det finns med att handla i traditionella/vanliga butiker 
istället för på Internet? 

 

Svar----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Kategori C. Betalningssätt 

C1 Vilket eller vilka betalningssätt brukar Du använda när Du handlar på Internet? 

 
a) (   ) postgiro 
b) (   ) faktura 
c) (   ) kontokort 
d) (   ) annat------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C2 Använder Du samma betalningssätt varje gång Du handlar på Internet? 

 

Ja   (   ) 
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Nej (   ) 

 

Varför/varför inte? ---------------------------------- ----------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

C3 Vad är skälet/skälen till att Du använder detta/dessa betalningssätt? 

 

Svar----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C4 Finns det något betalningssätt som Du aldrig använder? 

 

Ja    (   ) 

Nej  (   ) 

 

Varför/varför inte? ---------------------------------- ---------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

C5 Finns det något som påverkar Ditt val av betalningssätt? 

 

Ja   (   ) 

Nej (   ) 

  

Varför/varför inte?----------------------------------- ----------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C6 Vilka faktorer är viktigast för Dig som konsument för att du skall känna förtroende 
när det gäller betalningssätt? 
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Svar----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Kategori D. Konsumenten 

 

 

D1 Anser Du som konsument att det är säkert att handla på Internet? 

 

Ja   (  ) 

Nej (  ) 

 

På vilket sätt/varför inte? ------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

D2 Anser Du att det är enkelt att handla på Internet?  

 

Ja   (  ) 

Nej (  ) 

 

På vilket sätt/ varför?------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

D3 Vad påverkar hur Du väljer webbutik när Du ska handla på Internet? 

 

Svar----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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D4 Vilka faktorer är viktigast för Dig som konsument för att du skall känna förtroende 
för en webbutik på Internet? 

 

Svar----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

D5 Anser Du att Dina förväntningar uppnås när Du handlat/handlar på Internet? 

 
a) Ja   (  ) 
b) Nej (  ) 

 

På vilket sätt/varför-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Tack så mycket för din medverkan! 

Annelie Ericsson 
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Introduktionsbrev 
 
Hej! 

 

Jag heter Annelie Ericsson och läser mitt sista år på systemvetenskapligt program vid Hög-
skolan i Skövde. Denna sista termin gör jag ett examensarbete som behandlar B2C (som inne-
bär handel mellan företag och privat konsument på Internet). Detta examensarbete kommer att 
handla om vilka faktorer som påverkar svenska konsumenters val av betalningssätt och vilka 
huvudsakliga betalningssätt som de svenska konsumenterna använder vid elektronisk handel i 
dag samt vilka deras fördelar respektive nackdelar är. Syftet med examensarbetet är att under-
söka om Ni (företaget) har samma åsikter om vilka faktorer som påverkar konsumenterna vid 
val av betalningssätt inom B2C. 

 

Metoden jag valt för att ta reda på detta är att skicka ut enkäter till Dina konsumenter samt att 
en telefonintervju med Dig kommer att äga rum. Denna telefonintervju kommer att innehålla 
liknande frågor som konsumenternas för att en bra jämförelse av svaren ska kunna ske. Dina 
åsikter är viktiga för att en jämförelse ska kunna ske och det kommer att ta högst 20-25 minu-
ter av Din tid. 

 

De konsumenter som svarar på enkäten kommer att vara helt anonyma då inga namn kommer 
att användas i rapporten. Jag kommer även att radera mailadressen direkt när jag kopierat sva-
ren.  

 

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Annelie Ericsson
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Kategori B. Elektronisk Handel 

 

 

 

1 Vilka egenskaper tycker Du en bra webbutik har jämfört med en mindre bra 
webbutik ? 

 

2 Vad anser Du vara fördelaktigt respektive negativt med att ha butik på Inter-
net? 

 

3 Vilka fördelar respektive nackdelar anser Du att det finns med att ha traditio-
nell butik istället för på Internet? 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori C. Betalningssätt 

 

4 Vilket/vilka betalningssätt erbjuder Ni era konsumenter? 

 
e) postgiro 
f) faktura 
g) kontokort 
h) annat--------------------------------------------- 

 

 

5 Vilket eller vilka betalningssätt brukar Era konsumenter använda på Internet? 

 

 

6 Använder de samma betalningssätt varje gång de handlar på Internet? 

 

 

Varför tror Du att de gör det/varför tror Du att de inte gör  det?  

7 Finns det något betalningssätt som de aldrig använder? 
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 � vad tror Du det beror på?  

 

8 Vad tror Du påverkar konsumenterna till att de använder detta/dessa betal-
ningssätt? 

 

 

 

Kategori D. Konsumenten 

 

9 Vilka faktorer tror Du är viktigast för att konsumente rna skall känna förtro-
ende för Din webbutik? 

 

 

10 Tycker Du att det är säkert att handla på Internet för konsumenter? 

 � På vilket sätt/ varför? 

 

 

11 Tror Du att de tycker det är enkelt att handla på Internet?  

 � Varför tror Du det/varför tror Du inte det?  

 

 

12 Hur tror Du konsumenterna väljer webbutik när de ska handla på Internet? 

 

 

 

 


