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Abstrakt 

Förtroendet för den säljande parten spelar en avgörande roll i all typ av handel, men kan vara 

än mer avgörande vid internetbaserad handel. E-handeln växer sig starkare för varje år som 

går, där allt fler branscher väljer att representera sig i mediet, och där allt fler konsumenter 

hittar något av intresse. Symbiosen av att allt fler branscher etablerar sig, och där allt fler 

konsumenter använder internet som marknadsplats ställer ökade krav på e-butikernas 

förtroendeingivelse. Syftet med denna rapport är att identifiera eventuella skillnader i 

förtroendet för e-handel, med avsikt på personer i olika åldersgenerationer. Med detta menas 

om det finns skillnad i personers förtroende för e-handel, beroende på vilken åldersgeneration 

den tillfrågade tillhör. 

Undersökningsmodellen och dess frågeställning har i denna rapport utgått ifrån en kvantitativ 

enkätundersökning, för att utifrån två stora populationer dra generella slutsatser om de båda 

generationernas synpunkter och förhållningssätt till förtroendet för e-handel, samtidigt som 

det empiriska materialet jämförts mot Svensk Handel och andra vetenskapliga studier. 

Resultatet visar att de båda generationerna har ett relativt lika synsätt med liknande åsikter, 

men där den yngre generationen generellt påvisar större förtroende för internetbaserad handel, 

där den äldre ställer sig något avvaktande och riskanalyserande gällande handelssättet.  



 
 

 

 

 

 

Abstract 

Confidence has a crucial role in any kind of business, but can be even more crucial for 

Internet-based trading. E-commerce is growing stronger every year, where more and more 

branches choose to represent themselves on the Web, and where more and more consumers 

tend to find something of interest. The symbiosis of the increasing number of branches that 

establish themselves, and where more and more consumers use the Internet as a market place 

increases the demands on e-stores ability to seem trustworthy. The purpose of this report is to 

identify any differences in confidence in e-commerce, with the intent to observe persons in 

different age-generations. This means; If there’s difference in people's confidence in e-

commerce, depending on the age of the respondents belong to generation? 

The study-model and the papers issue relies in this report on a quantitative survey, to from 

two major populations draw general conclusions about their views and approaches to 

confidence in e-commerce. The empirical material is throughout the paper compared to the 

Swedish Trade Federation and other scientific studies. 

The result of the report shows that both generations have relatively similar ideas with similar 

views, but where the younger generation generally demonstrates greater confidence in the 

Internet-based commerce, where the elder is more reluctant and rather cautious about doing 

their shopping on the Web. 

  



 
 

Förord 

Vi vill tacka alla respondenter som deltagit i vår studie och tagit sig tid att svara på våra 

frågor. Det är Ert material som ligger till grund för denna rapport, och dess resultat. 

Vi vill också tacka Jim Andersén, vår handledare vid Högskolan i Skövde, för tips och råd 

under arbetets gång, och som ett extra stöd vid rapportens utformning. 

Lidköping den 7 maj 2012. 

Marcus Holgerson Oscar Berntsson
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1. Inledning  

 

1.1 Problembakgrund  

E-handel har varit en ständigt växande marknad sedan 2000-talet (Svensk Handel, 2011) och 

utgör därför ett högaktuellt och intresseväckande forskningsområde. Trots den 

explosionsartade tillväxten av internetanvändare är marknaden för näthandel fortsatt relativt 

liten (Svensk Handel, 2011). Detta grundar sig i en avsevärd brist på förtroende för mediet 

som det största hindret, för att utbyta och bygga relationer med e-handelsföretag (Cheung & 

Lee, 2002; Keen, 2000). Efter en omfattande litteratursökning med vetenskapliga och icke-

vetenskapliga artiklar inom intresseområdet uppdagades problematiken gällande bristen av 

förtroende för e-handel som omfattande, och ett område som behöver undersökas mera 

(Cheung & Lee, 2003; McKnight & Chervany, 2002; Jarvenpaa, Tractinsky & Vitale, 2000 

e.g.). 

Utifrån e-handels tydliga tillväxtpotential med attraktion hos alla åldersgrupper, påvisar 

Cheung och Lee (2003) att den stora tonvikten ligger på ungdomar och yngre människor. 

Dessa generationer är de som idag kommer i störst kontakt med detta medie på dags- och 

veckobasis, med inköp av allt ifrån livsmedel och möbler till sportutrustning (Svensk Handel, 

2011). 

McKnight och Chervany (2002, sid. 50) skriver i sin artikel från 2002, att: ”…trusting beliefs 

and intentions will influence one to actually do business with the Web vendor”, vilket 

beskriver förtroendets betydelse för internethandeln. Tidigare forskning kring förtroendets 

påverkan på internethandeln har i stora drag varit åldersneutral, utan fokus på vilka skillnader 

som finns emellan flera åldersgenerationer. Därför finns det ett intresse att i det undersökande 

stadiet se om det går att urskilja några tydliga nyanser och skillnader mellan de olika 

generationerna, och vilka dessa skillnader kan vara. Cheung och Lee’s (2003) samt McKnight 

och Chervany’s (2002) återkommande fokusering på förtroendeaspekten som en väsentlig 

komponent vid e-handel, förstärker forskningsfrågan och påvisar också hur betydelsefull 

förtroendefaktorn är för all typ av handel. Förtroendefaktorn kan påvisas vara speciellt 

intressant (McKnight & Chervany, 2002) utifrån rapportens forskningsområde, e-handel, där 

kommunikationen och interaktionen mellan parterna enbart sker i en teknisk värld utan 

mänsklig kontakt. Detta innebär att förtroendet för säljaren (respektive köparen) är av större 
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innebörd än vid fysisk konsumtion (McKnight & Chervany, 2002). Detta leder till att 

förtroende är en av (om inte den största) faktorn till att människor vågar göra sina inköp på 

internet. För om inte säljaren eller köparen har förtroende för varandra i en köpsituation 

(oavsett om det gäller i en fysisk butik, eller som i detta fall, över nätet) så blir det svårt för 

konsumtion att uppstå (Jarvenpaa et al., 2000). 

Utifrån tidigare studier har Cheung och Lee (2003) undersökt förhållandet mellan 

konsumenters förtroende och e-handel. I och med att deras empiriska studie enbart riktat in 

sig på respondentgruppen studenter, har de i sin slutsats belyst vikten av att framtida studier 

inom området bör fokuseras på flera populationsgrupper. Detta för att ge en bättre bild av 

populationens olika åsikter, och därav kommer rapportens forskarfråga att utgå från två 

respondentgrupper, med ansats i rekommendationerna från Cheung och Lee studie (2003). 

Detta medför att rapporten kommer fokusera på två empiriska respondentgrupper med 

fördelningen en yngre– och en äldre generation, för att säkerställa de båda 

populationsgruppernas åsikter. Studien kommer genomföras i form av en kvantitativ 

enkätundersökning för att bringa klarhet i de olika generationernas uppfattningar om 

förtroendets relation till e-handel. Den yngre generationen i arbetet är uppväxta med tät och 

frekvent datoranvändning, samt kontinuerligt tagit del av en allt snabbare och större 

teknikutveckling. Datoranvändning har således blivit något självklart och helt naturligt för 

denna generation. Däremot har det inte varit lika självklart för den äldre generationen i 

studien som själva fått utforska och lära sig både dator- som internetanvändning, vilket stärker 

tidigare rekommendationer från Cheung och Lee (2003). 

1.2 Problemformulering  

E-handel är en ständigt växande marknad där fler konsumenter i allt bredare ålderspann hittar 

produktsortiment som attraherar dem. Trots detta finns det fortsatt faktorer som påverkar 

konsumenters ovilja att handla på internet, där förtroendefrågan är en av dessa. 

 

Utifrån åldersgenerations- och förtroendeaspekterna bestäms en intressant frågeställning; 

Vilken skillnad eller vilka skillnader finns det i olika 

 generationers förtroende för e-handeln? 
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1.3 Syfte 

Rapportens syfte är att genom en kvantitativ analys återspegla förtroendeskillnaderna mellan 

de responderade åldergrupperna, och med resultatet från den empiriska insamlingen förklara 

och illustrera vilka skillnader som finns emellan de båda generationernas förtroende. Det 

valda syftet baseras på tidigare forskning av Cheung och Lee (2003) gällande 

förtroendeskillnader för e-handel, med rekommendationen att studera flera 

populationsgrupper. 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningarna i denna studie har utförts med avseende på två åldersgenerationer; en yngre 

åldersgrupp mellan 18-29 år (födelseår 1983-1994) samt en äldre åldersgrupp mellan 40-60 år 

(födelseår 1952-1972). Denna avgränsning baseras och stödjer sig på tidigare forskning av 

Cheung och Lee (2003), där de anser en enskild respondentgrupp vara otillräcklig för att på 

ett rättvisande sätt spegla hela populationen. Det är av denna anledning som det empiriska 

materialet har insamlats från två (av varandra oberoende) åldersgenerationer, för att på så sätt 

säkerställa att det empiriska materialet återspeglar skillnaderna mellan de olika 

generationernas förtroende för e-handel.  
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen kommer behandla e-handel och förtroende. Då studien belyser 

förtroendefaktorn kontra e-handeln. 

2.1 Internet, E-handel och Förtroende  

2.1.1 Internet 

I detta avsnitt ges läsaren en introduktion i vad internet är, för att fortsatt kunna utveckla 

förståelse för uppsatsens medieform, e-handel. 

Internet är ett världsomspännande globalt nätverk för sammankoppling av datorer som 

ursprungligen härrörs från amerikanska arméns utveckling av ARPANet från 1950-talet. 

ARPANet var en serie datorer sammankopplade i ett nätverk, för att delge information till 

myndighetspersoner inom det amerikanska försvarsdepartementet (Banks, 2007; Camp, 

2000).  

Idag används internet till så mycket mer än att bara delge information mellan olika 

myndighetsorgan. Den civila populationen har under åren fått en allt större tillgång till mediet, 

och 2011 har 88% av Sveriges befolkning tillgång till internet. Konsulten Peter Fredholm 

(2006) och internetstatistikern Olle Findahl (2011) visar på att den svenska utvecklingen av 

dagliga internetanvändare har ökat. År 2003 var det dagliga användandet av internet 25%, 

medan siffror från 2011 visar på ett dagligt användarsnitt på 69%, en ökning med 44% på 8 

år. De tre vanligaste aktiviteterna som svenskar (92 av 100) uträttar på internet är att googla, 

hantera e-post och att söka nyheter (Findahl, 2011).  

2.1.2 E-handel  

I detta avsnitt ges läsaren en fortsatt teoretisk bakgrund till begreppet e-handel, och dess 

ursprung samt utveckling över tid. 

E-handel har existerat i olika former sedan 1960-talet och var från början framstående inom 

områden som order- och frakthantering (Fredholm, 2006; Fredholm 2002).  I dessa tidiga 

dagar av e-handel var det enbart företag som använde sig av denna företeelse. 1990-talet var 

det årtiondet när internetutvecklingen sköt i höjden, och när e-handeln på allvar etablerade 

sig. Marknaden öppnades då upp för handeln mellan företag och privatpersoner, så kallad 

B2C-handel (Fredholm, 2006; Bidgoli, 2002; Ratnasingam, 2008).   
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E-handeln står idag för 5% av den sammanlagda detaljhandeln. Denna siffra beror till stora 

delar på att det endast finns ett fåtal representanter från stora branscher såsom dagligvaror–, 

möbler– och byggbranschen representerade på internet. Trots dessa ”tunga” branscher växer 

svensk e-handel för varje år som går. Omsättningen i Sverige var under 2011 27,7 miljarder, 

vilket var en ökning med 10,6% från 2010. Denna siffra kan sättas i perspektiv mot 

utvecklingen i den traditionella handeln, som bara visade en ökning på 0,8% samma år. Denna 

utveckling märktes framförallt under 2011 års sista kvartal då tillväxten var 13% mot 

föregående år (Svensk Handel, 2012). 

Den tyske forskaren Schultz anser i sin avhandling från 2007 (med stöd av Kalakota och 

Whinston (1996), Korb (2000) och OECD (2002)), att e-handelns huvudsakliga utgångspunkt 

är köprelationen mellan två samverkande parter. Något som helt sker via internet och i den 

elektroniska miljön. Schultz (2007, sid. 14) säger att ”Electronic commerce in any transaction 

of exchangeable goods conducted over an automated network between a business and a 

consumer”. Översatt definierar Schultz e-handel som en transaktion av utbytbara föremål över 

ett automatiserat nätverk som internet, mellan två samverkande parter, ett företag och en 

privatperson. 

E-handel är en kolossal marknadsplats som anses minska betydelsen av säljföretagets storlek, 

och en plats där privatpersoner har ett i stort sett obegränsat urval av produkter att välja bland. 

Konsumenten kan med ett fåtal knapptryckningar byta säljare samt leverantör, och är således 

därför inte låsta till en aktör (Fredholm, 2006; Jarvenpaa, Tractinsky & Vitale, 2000; Cheung 

& Lee, 2003). Men det är också en marknad där köparna ytterst sällan har en chans att 

inspektera varorna eller träffa försäljarna, vilket ställer högre krav på köparna att kontrollera 

den säljande parten (Ratnasingam, 2008; Jarvenpaa et al., 2000; Cheung & Lee, 2003). 

Fredholm (2006) ställer sig i skaran av kritiker och menar att en ökad e-handel ställer allt 

större krav på köparen godtrogenhet, och säger, ”Många konsumenter har blivit utsatta för 

bedrägerier på nätet. Ett nät som är öppet för alla drar till sig allt mer oönskad verksamhet”, 

(Fredholm, 2006, sid. 12). Men trots detta menar Fredholm (2006) att nackdelarna med e-

handel vägs upp av fördelarna som enkelhet, bekvämlighet och ett lägre pris. 

I Svensk Handels webbenkät med 1000 respondenter från 2011 framkommer det att 9 av 10 

konsumenter någon gång har handlat på nätet och där 3 av 10 handlar minst en gång i 

månaden. Yngre konsumenter har i studien också visat sig ha ett mer frekvent e-

handlingsmönster än de äldre, där åldersgruppen 23-35 år är mest frekventa i sitt 
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konsumerande. I samma studie presenteras även siffror som styrker skillnaderna mellan de 

både generationerna, något som särskiljt åskådliggörs i skillnaden vad gäller köpmotivet. 53% 

i åldergruppen 15-22 år anger att priset är det största skälet till att handla på nätet, till skillnad 

mot åldersgruppen 56-80, där 35% anger priset som den avgörande faktorn (Svensk Handel, 

2011; Svensk Handel 2012).   

Årligen återkommande empiriska studier av branschorganisationen Svensk Handel ger vidare 

stöd åt Fredholms tes, där respondentgruppen i studien anser att ett lägre pris är den enskilt 

främsta anledningen till e-handel (Svensk Handel, 2011; Svensk Handel, 2012).  

Priset har i många år varit den avgörande faktorn till varför konsumtenter valt att göra sina 

inköp på internet, men har under senare tid fått en allt större konkurrens av andra fördelar. 

Dessa fördelar kan vara möjligheten att nå ett större produktutbud samt smidigheten med att 

slippa gå runt i butiker och kunna få varan levererad hem till dörren. Dock så anser 40% av de 

tillfrågade att priset är det avgörande motivet för e-handel (Svensk Handel, 2011; Svensk 

Handel, 2012; Lundberg & Renberg, 2007; Rilling & Warnström, 2011). Fredholm (2002) 

belyser också fördelarna med att kunna jämföra priser och leverantörer mot varandra, samt 

möjligheten att via nätet nå betydligt fler säljföretag. Vidare uppmärksammar han även att 

konsumenter kan minska många upplevda nackdelar, genom att de är medvetna om riskerna 

när de handlar på internet. 

2.1.3 Förtroende  

I detta avsnitt ges läsaren en allmän teoretisk bakgrund till begreppet fötroende, och dess 

påverkan vid kommersiella transaktioner. 

Förtroende är en grundläggande mänsklig känsla, likt kärlek och frihet. Alla människor förstår 

innebörden av förtroende, innan de ombeds att sätta det på pränt (Schultz, 2007). Det har 

genom åren utförts en mängd studier kring begreppet förtroende (Cheung & Lee, 2003), vilket 

har lett till att det finns ett flertal definitioner av begreppet. Däribland Jarvenpaa’s et al. 

(2000) definition, där förtroende är säljarens förväntningar och motiv på köparen.  

Cheung och Lee presenterade i sin studie från 2003 (en studie som baserades på en äldre 

granskning gjorde av Lewicki och Bunker (1995)), att förtroende kan delas in i tre 

huvudkategorier, vilket med inspiration har hämtats från forskarparet McKnight och 

Chervany (2002). Cheung och Lee’s (2003) indelning av kategorier: syn på förtroende utifrån 

socialpsykologi, syn på förtroende utifrån personlighetsteoretiker samt syn på förtroende 

utifrån sociologi och ekonomi, har sinsemellan väsentliga skillnader.  
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Socialpsykologi definierar förtroende som förväntan på andras beteende i transaktioner, där 

framförallt köparen har tre förväntade attribut på säljaren; förmåga, välvilja och integritet. 

Förmåga hänvisar till säljarens kompetens och färdighet att leverera utlovad tjänst eller 

produkt. Välvilja är i vilken utsträckning säljaren har som intention att uppfylla köparens 

tänkta önskemål. Integritet är i sin tur köparens allmänna bild av säljarens trovärdighet att 

förvalta dennes privata och personliga information (Mayer & Schoorman, 1995). 

Personlighetsteoretiker anser att förtroende är en tro, förväntan eller känsla som är djupt rotad 

i personligheten. Fokus ligger på att sociala– och utvecklande faktorer formar människors 

öppenhet till förtroende, och med olika livserfarenheter och kulturella bakgrunder varierar 

individens förmåga att känna tillit.   

Sociologi och ekonomi fördjupar begreppet förtroende och kallar det en ”institutionell 

företeelse”, där fokus pekar på hur incitament kan skapas för att reducera oro– och 

osäkerhetskänslor hos köparen vid transaktioner. Individer i den här kategorin generaliserar 

sitt förtroende till för dem relativt okända företag.  

En överensstämmande faktor inom förtroendetyperna är att de både forskarparen (Cheung & 

Lee (2003) samt McKnight & Chervany (2002)) anser att förtroende kan vara en social 

konstruktion, med egenskaper grundade redan i uppväxten. Allt innehåll inom dessa 

kategoriindelningar är emellertid inte överlappande, då Cheung och Lee i sin studie placerar 

den interpersonella individen (”socialpsykologi och ekonomi”) under rubriken institutionellt 

förtroendet (enligt McKnight och Chervany’s modell). I McKnight och Chervany’s studie så 

är den interpersonella individen någon som anser att förtroende enbart är något som kan 

kopplas till en specifik person. Cheung och Lee anser däremot att den interpersonella 

individen är en generaliserande person som lägger mycket vikt vid omvärldsfaktorer, såsom 

osäkerhetsfaktorer vid köp.  

Vid en djupare granskning av förtroendeforskningen framkommer det att vissa forskare finner 

definitionerna som motsägelsefulla och förvirrande, medan andra drar slutsatsen att begreppet 

är nästan för svårt att definiera, samtidigt som vissa helt och hållet avhåller sig från att 

definiera begreppet (McKnight & Chervany, 2002; Lewis & Weigert, 1985). 

Lewis och Weigert (1985), Singleton, Straits (B.C.), Straits (M.M.) och McAllister (1988) 

samt Bachmann och Zaheer (2006) klargör att förtroende är ett komplext och 

multidimensionellt begrepp, som har ett flertal betydelser och därför blir en allt för vag term 

att definiera.  
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Argumentationslinjerna går således isär mellan Lewis och Weigert (1985) (samt Singelton et 

al. 1988) och Lewicki och Bunker (1995), vad gäller möjligheterna att definiera begreppet 

förtroende. Lewis och Weigert hävdar med säkerhet att begreppet är allt för 

multidimensionellt för att kunna framställa en tydlig och klar definition. Detta medan Lewicki 

och Bunker delar in förtroende i tre tydligt differentierade kategorier, baserat utifrån olika 

perspektiv. En förklaring till varför åsikterna går isär, är de tio år som passerat mellan de båda 

studierna, där forskning har gjorts gällandet ämnet inom denna tidsperiod (Dwyer & Schurr, 

1987; Morgan & Hunt, 1994). 

McKnight och Chervany (2002) stödjer Lewis och Weigerts (1985) resultat, och menar att det 

fortsatt råder en förvirring kring begreppet, och en ovilja att enas om en tydlig definition.  

En möjlig orsak till detta, förevisas som att varje enskild individ ser förtroende utifrån sitt 

eget perspektiv. Men de anser att forskare bör enas om en gemensam och tydlig 

begreppsdefinition av två starka pratiska skäl. En gemensam definition skulle göra det möjligt  

för framtida intressenter att reda ut resultaten från tidigare gjorda studier och forskning inom 

området, och således bringa klarhet i begreppet. Vidare skulle en enhetlig definition göra det 

möjligt för en intressent att kommunicera information och resultat till andra, för att ge bättre 

underlag och på ett tydligt sätt förklara innebörden av begreppet förtroende.  

Trots problematiken med förtroendets definition, att förtroende är så pass viktigt i byggandet 

av nya kommersiella relationer, att detta blir en ”hörnsten i det strategiska partnerskapet”, 

(Morgan & Hunt, 1994; Spekman, 1988). Spekman belyser att relationer där parterna har 

förtroende för varandra, kännetecknas av ett allt större engagemang, än relationer där 

förtroende saknas. Vid Morgan och Hunt’s (1994) introduktion av begreppet förtroende, går 

det urskilja tydliga kopplingar till Spekman’s (1988) teoretiska ställningstagande. Morgan och 

Hunt identifierar förtroende som befintligt, då en part i relationen har förtroende för den andra 

partens pålitlighet.  

 

Den tills nu presenterade teoretiska referensramen har i tur och ordning redogjort för 

begreppen internet, e-handel samt förtroende, för att ge en smal och riktad illustration för hur 

sammankopplingen av dessa tre faktorer ligger till grund för det kommande sammanfattande 

avsnittet ”förtroende kopplat till e-handel”. Avsnittet har till syfte att väva samman dessa 

faktorer till en gemensam referensram, för att bidra till den empiriska datainsamlingen och att 

stärka dess analys. 
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2.2 Förtroende kopplat till E-handel 

I detta avsnitt ges läsaren en riktad teoretisk referensram, med bakgrund i avsnitten E-handel 

och Förtroende. Detta sammanvävda avsnitt har för avsikt att hjälpa läsaren till ökad 

förståelse för förtroendets inverkan på E-handel, vilket ligger till grund för analysavsnittet. 

”Konsumenter gillar inte överraskningar. Om du marknadsfört din webbplats som 

lågprisledande, bör dina priser visa detta. Om du är en boutique och tar ett ”högre-

än-genomsnittligt” pris måste du visa det värde du lagt till dina produkter eller 

tjänster. Gör det mycket tydligt vad du debiterar och varför, och se till att de 

passar de förväntningar dina webbplatsbesökare har”, (Fiore, 2001, sid. 9). 

Det finns ett stort antal studier som stödjer Fiores teori om hur förtroende har en väsentlig 

betydelse för e-handlande och e-handelns köptransaktioner, där konsumentens önskemål, och 

speciellt förväntningar, helst bör uppfyllas för en positiv köpupplevelse (Dyer & Chu, 2000; 

Hoffman, Novak & Peralta, 1999; Jarvenpaa et al., 2000; Keen, 2000; Sako & Helper, 1998, 

McKnight & Chervany, 2002). 

2.2.1 McKnight och Chervany’s fem punkter för ökat konsumentförtroende  

Ur McKnight och Chervany’s studie från 2002 framställs fem tilltag som e-handlare kan 

använda sig utav för att stärka konsumenternas förtroende för dem. Dessa fem punkter kan 

beskrivas som användandet av (1) integritetspolicys och tredjepartssekretess, (2) interaktion 

med kunder, (3) ryktesbyggande, (4) länkande till andra webbplatser och (5) garantier. Dessa 

punkter presenteras i mer fördjupad form nedan (alla punkter har sitt ursprung i McKnight 

och Chervany studie från 2002, om inget annan anges).  

(1) Integritetspolicys och tredjepartssekretess  

Om en e-handlare använder och tydligt indikerar användandet av integritetspolicys och 

tredjepartssekretess (exempelvis Trygg E-handel) känner konsumenterna en större trygghet 

för den e-handlaren. Ur e-barometern Q3 av Svensk Handel (2011) framgår det att 

konsumenter lägger värde vid och känner en ökad trygghet då internetbutiken är certifierad av 

Trygg E-handel. 93% av barometerns respondenter upplever en ökad säkerhet för e-handeln 

om symbolen för Trygg E-handel exponeras (Svensk Handel, 2011). Således känner 

konsumenten en lägre barriär för att dela med sig av personlig information med 

internetbutiken, såsom personuppgifter och kortnummer (Cheung & Lee, 2003; McKnight & 

Chervany, 2002).  
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(2) Interaktion med kunder  

Att en e-handlare interagerar med sina kunder skickar positiva signaler om att säljaren har 

egenskaper som konsumenterna efterfrågar; kompetens, ärlighet och välvilja. 

Känner kunden ett tydligt samspel med den säljande parten och handlingarna besvaras, ökar 

konsumentens förtroende för denne säljare och engagemanget i internetrelaterade beteenden, 

såsom informationsdelning och inköp (McKnight & Chervany, 2002; Jarvenpaa et al., 2000). 

I dagens samhälle pekar Ratnasingam (2008) på att e-handelsföretagen i allt snabbare takt kan 

interagera med sina kunder genom användandet sig av sociala medier såsom Facebook och 

Twitter, vilket ytterligare förstärker konsumenternas förtroende för dessa företag. 

(3) Ryktesbyggande  

Om e-butiken aktivt arbetar med att förstärka och framhäva sitt goda rykte, anser McKnight 

och Chervany att konsumenternas köpintentioner kan påverkas av internetbutikens rykte. 

Denna påverkan kan således leda till att konsumenterna överväger att göra sina inköp hos den 

nämnda e-butiken istället för att överväga andra mindre omtalade internetbutiker. 

(4) Länkande till andra webbplatser  

Om en e-butik använder sig av länkar till andra förtroendeingivande webbplatser ökar 

konsumenternas förtroende för denna butik. Detta eftersom de länkade webbplatsernas 

pålitlighet förstärker konsumenternas samlade bild av internetbutiken. McKnight och 

Chervany’s (2002) empiriskt insamlade material stärks också av Svensk Handel (2011). 

Materialet klarlägger att användandet av andra sajter och varumärken (där exempel som 

Klarna och VISA står omnämnda) stärker den egna sajtens grad av förtroende.  

(5) Garantier   

Användandet av tillförlitliga garantier på de varor och tjänster som e-butiken erbjuder ökar 

konsumenternas tillit till e-butiken och dess säljares välvilja. Om kunden känner tilltro till  

e-handlarens välvilja, att de skall bli nöjda med sina inköp, så ökar kundens benägenhet att 

lita på säljaren. Ett ökat förtroende leder sedan i sin tur till ett stärkt köpbeteende (Lundberg 

& Renberg, 2007).   

McKnight och Chervany (2002) vill följaktligen illustrera betydelsen av dessa fem punkters 

påverkan på förtroendet mellan konsument och internetbutik. Om e-butiken helt eller delvis 

uppfyller dessa punkter läggs grunden till ett bra verktyg för god kundnöjdhet. 
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2.2.2 An Integrative Model of Consumer Trust in Internet Shopping /  

En integrerad modell gällande konsumentförtroende vid internethandel  

En annan studie som också påvisar förtroendets betydelse för all typ av e-handel är den av 

Cheung och Lee (2003). De har tagit fram en modell som klarlägger att den upplevda risken 

(percieved risk), det upplevda förtroendet för e-butiken (percieved trustworthiness of internet 

vendor) och den externa omgivningen (external environment) är de mest väsentliga faktorerna 

för att konsumenterna ska känna förtroende för e-handel. Nedan kommer modellen beskrivas 

med dess svenska översättning. 

 

 

 

 

”Ju lägre konsumenternas upplevda risk är, i samband med att köpa från en e-handlare, ju mer 

gynnsamma blir konsumenternas attityder för shopping i denna e-butik”, (Jarvenpaa et al., 

2000, sid. 50). 

Den upplevda risken   

Internethandel medför en avsevärt större risk än vanlig traditionell handel i och med att 

köparen inte själv kan kontrollera vare sig produkten eller säljaren innan genomfört inköp. 

Detta är en fråga där konsumenterna måste ta ett ställningstagande, om de är villiga att lita på 

e-butiken (Cheung & Lee, 2003; McKnight & Chervany, 2002). Boon och Holmes (1991), 

med senare stöd av Doney och Cannon (1997), anser i sin defintion att ”förtroende endast 

uppkommer i en riskfylld situation”. Denna definition är mer relevant för e-handeln än den 

Figur 1. An Integrative Model of Consumer Trust in Internet Shopping (Cheung & Lee, 2003, sid. 4) 
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traditionella handeln, främst eftersom konsumenterna, som tidigare omnämnt, inte har 

möjlighet att granska objektet innan köp. Något som kan minska konsumenternas upplevda 

risk, är igenkännandet av kända varumärken och butiksnamn. Låg risk gör konsumenter mer 

villiga att köpa från en e - butik även om de generella attityderna till säljaren är negativa 

(Jarvenpaa et al., 2000).  

Förtroende är också sammanvävt med risk, vilket medför att ökat förtroende minskar 

konsumentens känsla för om risker kan uppstå. Detta återspeglas på liknande sätt i 

konsumentens inställning gällande internetbutiker, och den riskfaktor som kan upplevas. 

Storlek och rykte är på två betydande faktorer, som avgör graden av konsumentens uppfattade 

risk och förtroende för säljaren (Doney & Cannon, 1997). Jarvenpaa et al. (2000) påvisar att 

ju större en e-butik upplevs vara i konsumenternas ögon, desto större trovärdighet uppfattas 

butiken inneha. Storleken ses som en signal för att företaget kommer kunna leverera vad som 

utlovats, samt att de har tillräckligt med resurser och kompetens för att uppfylla kundens 

förväntningar. Företagets storlek kan även skicka indikationer till konsumenter att 

organisationen har existerat en längre tid, och därför har påtagliga erfarenheter vad gäller 

internetmarknaden . Kundens upplevda storlek av butiken är dock en objektiv bedömning, 

som inte behöver överensstämma med den faktiska storleken. Rykte har likartade 

påverkansegenskaper som storlek, av den anledning att konsumenter bedömer e-

handelsbutiker med ett ansenligt gott rykte som pålitliga och ärliga. Ett gott rykte är likt ett 

kvitto, att tidigare kunder betraktar internetbutiken som pålitlig, och där deras förväntningar 

har infriats. Uppfyllda förväntningar skickar signaler till nya potentiella kunder att företaget är 

måna om sitt goda rykte och inte vill riskera detta genom att handla opportunistiskt för enbart 

egen vinning. Cheung och Lee’s (2003) instämmer i Jarvenpaa’s et al. (2000) åsikter att 

internetbutikernas rykte har en avgörande roll, och menar att ett gott rykte är det som lockar 

konsumenterna till hemsidan.  

Jarvenpaa et al. (2000) framlägger också att en konsuments förtroende för en internetbutik är 

positivt relaterat till butikens upplevda rykte och storlek, vilket tydligt påvisar sambandet 

mellan storlek, rykte och förtroende. Av den orsaken att konsumentens uppfattning om  

e-handlarens storlek och rykte avgör graden av förtroende, bör internetbutiker aktivt arbeta 

med att säkerställa att potentiella kunder är tillfreds med dessa två faktorer. Om 

konsumenterna anser dessa två aspekter som tillräckligt uppfyllda av en e-butik, skapas 

positiva attityder för butiken, med ökad köplust som följd.  
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Det upplevda förtroendet för e– butiken   

Vidare belyser Cheung och Lee (2003) att det finns fyra faktorer som avgör konsumentens 

upplevda förtroendet för e-butiken,. Dessa beskrivs som; upplevd integritet (perceived 

integrity), upplevd kompetens (perceived competence), upplevd säkerhetskontroll (perceived 

security control) och  upplevd sekretesskontroll (perceived privacy control). 

Innebörden av upplevd integritet är hur konsumenten uppfattar internetbutikens verksamhet 

som rättvis, ärlig och förtroendeingivande, och om de står för sitt agerande. 

Upplevd kompetens är som förefaller, om konsumenterna anser att internetbutiken har 

tillräcklig kompetens för att tillgodose dennes behov.  

Upplevd säkerhetskontroll och upplevd sekretesskontroll är två aspekter som i många fall 

agerar i symbios. Konsumentens fokus är inriktat på uppfattningen om internetbutikens 

förmåga att på ett säkert sätt förvalta uppgifter av privat- och finansiell karaktär. Uppgifter 

som internetbutiken förvärvar vid elektroniska affärer, är information som konsumenten 

känner stor personlig koppling till, och som inte får hamna i orätta händer. Med uppgifter av 

privat- och finansiell karaktär, menas uppgifter som direkt kan knytas till kundens integritet 

och finansiella ställning. 

Den externa omgivningen  

Omgivningsfaktor, i detta fall beskrivna som; juridiskt regelverk (legal framework) och 

tredjepartskontroll (third party recognition), är två faktor i omvärlden som avgör 

förtroendegraden för internetbutiken.  

Juridiskt regelverk syftar på om konsumenterna upplever att e-butiken följer de lagstadgade 

krav som åligger dem vid elektroniska affärer, samt att konsumenternas rättigheter efterlevs 

och säkerställs (Svensk Handel, 2011; McKnight & Chervany, 2002). 

Tredjepartskontroll är om e-butiken använder utomstående kontrollorgan för att öka 

konsumenternas upplevda förtroende för e-butiken. På den svenska marknaden finns det bland 

annat två stora tredjepartsorgan, Trygg E-handel och E-handelscertifieringen, som båda agerar 

för att konsumenterna skall uppleva en ökad trygghet vid handel på internet (Svensk Handel, 

2011).  
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De viktigaste beståndsdelarna ur den teoretiska referensramen har grund i modellerna från 

McKnight och Chervany (2002) samt Cheung och Lee (2003), vilket sammanställts i avsnittet 

2.2 Förtroende kopplat till E-handel. McKnight och Chervany’s (2002) fempunktsmodell har 

för avsikt att nyansera faktorer som påverkar konsumentens förtroende för e-handel, vilket 

med likhet kan kopplas till Cheung och Lee’s (2003) modell. Likt McKnight och Chervany’s 

punkter avser Cheung och Lee’s modell att öka konsumenternas förtroende för e-handeln. 

Eftersom rapportens forskningsfråga har för avsikt att återspegla konsumenternas förtroende 

för e-handel, anses dessa modeller vara av stor relevans som underlag till den empiriska 

insamlingen samt besvarandet av rapportens problemområde. 
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3. Metod 

Metodavsnittet har för avsikt att klarlägga och redogöra för vilka arbetssätt som tillämpats i 

denna rapport. Fokus inom metodavsnittet är att belysa fördelar och nackdelar med arbetet, 

ta upp eventuella brister och klargöra arbetsgången, från problemformulering till slutsats.  

3.1 Tillvägagångssätt   

I denna uppsats har utgångspunkten legat i problemformuleringen: Vilken skillnad eller vilka 

skillnader finns det i olika generationers förtroende för e-handeln?   

Det är sedan utifrån denna formulering som besluten gällande arbetssättet i rapporten lutar sig 

emot.  

E-handel är ett område som har intresserat oss under en längre tid, såväl ur ett 

konsumentperspektiv som ur ett säljande perspektiv, och där vi länge känt en stark koppling 

till denna typ av handel. Vid det inledande skedet av rapportutformning och vilken inriktning 

arbetet skulle ha, visade sig intresset snart dra sig emot att undersöka olika generationers 

uppfattning om internet som handelsplats. Främst för att vi själva, och den yngre 

generationen, överlag har ett positivt intryck av e-handel, medan den äldre generationen 

istället har intrycket av e-handel som något osäkert och främmande. Detta ska tydliggöras 

som våra egna åsikter och fördomar, innan såväl litteratursökning som sökningar efter 

vetenskapliga artiklar påbörjades. Utifrån dessa åsikter klargjordes den nämnda 

problemformuleringen, och ur den utfördes en omfattande litteratursökning. 

I denna inledande litteratursökning framkom det att det finns en stor mängd studier gällande 

förtroende och dess betydelse för e-handel (Cheung & Lee, 2003; McKnight & Chervany, 

2002; Jarvenpaa, Tractinsky & Vitale, 2000 e.g.). Dessa saknar dock tyngdpunkt i att ta upp 

skillnaden i förtroendeaspekten mellan olika åldersgenerationer. Cheung och Lee (2003) kom 

efter sin studie fram till att framtida forskningar behöver basera sina undersökningar på fler 

åldersgrupper. Detta på grund av att de i sin studie enbart fokuserat på en respondentgrupp, 

nämligen unga studenter. Denna rekommendation av framtida undersökningar, som de båda 

forskarna kommit fram till, ligger till stark grund för det valda fokuset, med två olika 

åldersgenerationer som respondenter.  

För att kunna få en så bra bild av den svenska populationen som möjligt, valdes den 

kvantitativa metoden som undersökningsmodell. Detta då forskningsfrågan vill generalisera 

två större populationer för att beskriva vilken eller vilka skillnader som finns mellan dessa två 
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grupper. I enlighet med Jacobsen (2002) anses den kvantitativa metoden vara mest lämplig 

vid problemområden där forskarna vill generalisera större populationer, vilket är passande 

utifrån rapportens problemformulering som behandlar en yngre och en äldre åldersgeneration. 

Vidare för att stärka den kvantitativa analysen har kvalitativa följdsvar använts, för att 

säkerställa validiteten hos det empiriska materialet, som i den teoretiska referensramen. 

I den kvantitativa modellen har en enkätundersökning genomförts, för att insamla empirisk 

fakta från populationen. Utifrån den insamlade litteraturen (Cheung & Lee, 2003; McKnight 

& Chervany, 2002; Jarvenpaa et al., 2000; Morgan & Hunt, 1994; Ratnasingam, 2008 e.g.) 

har en rad kvantitativa enkätfrågor utformats som belyser det valda området, förtroende för e-

handel. För att stärka de kvantitativa respondentsvaren har följdfrågor av kvalitativ karaktär 

ställts för att öka det empiriska materialets trovärdighet och relevans. Vidare används 

information och citat ur de kvalitativa svaren för att öka rapportens dynamik, vilket 

tillsammans med all övrig insamlad data ligger till grund för det empiriska avsnitt. Likt 

Svensk Handels undersökningar, har vi valt att göra enkäten internetbaserad och att 

distribuera den till de båda urvalsgrupperna via e-post, detta företrädesvis för att underlätta 

arbetet informationsinhämtningen. Detta är med vedertagna antaganden att personer som 

använder sig av e-post har tillräcklig internetvana för att kunna svara på frågorna (Svensk 

Handel, 2011).   

3.2 Urval 

Ett korrekt urval, utifrån forskningsfrågan, är centralt för den kvantitativa metoden med 

betonade aspekter såsom att respondentgruppen är av rätt storlek och kan spegla hela den 

granskade populationen. 

Urvalet av den yngre respondentgruppen har helt och hållet fokuserats på ungdomar i åldrarna 

18-29 år, många studerande vid Högskolan i Skövde. Således är urvalet nyanserat av stark 

bekvämlighetsfaktor, i och med att det finns bra och stora kontaktmöjligheter för att nå 

Högskolans alla studenter via snabba och smidiga medier. Vidare är den yngre generationen 

också av urvalstypen självurval, då varje enskild student har valt att delta i den e-postade 

enkätundersökningen, utan yttre påtvinganden. 

Den äldre respondentgruppen, i åldrarna 40-60 år, är även denna nyanserad av 

bekvämlighetsurval då många av de tillfrågade har någon form av koppling till författarparet. 

Insamlingen av kontaktinformation skedde på manuell väg där vi som skribenter personligen 

tillfrågade den äldre generationens respondenter om deras vilja att vara med i arbetets 
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empiriska material. Därför kan den äldre respondentgruppen således också kallas för ett 

strategiskt urval då vi, mer eller mindre, vet att denna grupp har hög respondensgrad på 

enkäten. Även här kan det argumenteras för att gruppen är av självurvalstyp, då varje 

tillfrågad respondent i denna urvalsgrupp själv avgjort om denne vill medverka i enkäten. 

3.3 Metodkritik 

Avsnittet metodkritik fokuserar på innehåll i rapporten som kan upplevas vara bristande och 

otillräcklig för att erfaras vara vetenskapligt korrekt.    

Utifrån rapportens forskningsområde och empiriska studie har två respondentgrupper 

tillfrågats, med delning på tillhörighet av åldersgeneration. De valda respondenter är av ett 

tydligt bekvämlighetsurval, och selektionen är inom ett geografiskt begränsat område. 

Bekvämlighetsfaktorn och dess påverkan utgörs av de båda åldergenerationerna, där den äldre 

grupperingen (på något sätt) har en anknytning till skribenterna, vilket med största 

sannolikhet har påverkat svarsfrekvensen i positiv riktning (äldres svarsfrekvens: 49%).  

Den yngre generationens urval är av större omfattning och majoriteten av de tillfrågade 

respondenterna är studenter vid Högskolan i Skövde. Kontaktuppgifter har således inhämtats 

via Högskolan i Skövdes e-mailsystem, vilket sannolikt påverkat svarsfrekvensen negativt då 

flertalet av respondenterna saknar anknytning till skribenterna (yngres svarsfrekvens: 

~17,07%). Vidare finns det med stor sannolikhet ytterligare en kritisk punkt utifrån 

respondentgrupperna, och med deras angivna åldersspann. Den yngre generationen har 

tillfrågade respondenter i åldrarna 18-29 år, vilket ger ett spann om 11 år, medan den äldre 

generationens respondenter är i åldrarna 40-60 år, ett spann om 20 år. Anledningen till dessa 

skillnader i åldersspannens storlek, är av bekvämlighetsurval då urvalet ur båda grupperna 

gjordes för att säkerställa tillräckligt stora empiriska grupper, för att således kunna studera 

materialet. 

Den geografiska begränsningen är av tydligt snitt, då den tillfrågade populationen är 

hemmavarande i Västsverige, med stor bas i Skaraborg och Trestadsområdet (Vänersborg, 

Trollhättan och Uddevalla). Utifrån ovanstående resonemang har vi som skribenter förståelse 

för att urvalet kanske inte återspeglar hela Sveriges population. Samtidigt bör dock 

omfattningen av det insamlade empiriska materialet vara tillräckligt för att säkerställa en god 

och tillförlitlig analys. 

Vi är medvetna om att, utifrån obefintlig akademisk bakgrund finns det med sannolikhet 

brister i enkätutformningen, med avstamp i frågeställningarna och dess presentation. Dessa 
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brister kan således ha en påverkan på de olika generationernas tolkning av ställda frågor, och 

hur de har valt att svara. Det finns en risk att frågorna är ställda ur ett yngre perspektiv, då vi 

som frågeutformare tillhör den yngre generationen, vilket kan ha en påverkan på 

generationernas sätt att svara. Detta kan dock inte påvisas utifrån det empiriska materialet då 

respondenterna svarat snarlikt oberoende åldersgeneration. Frågornas utformning kan påverka 

respondenternas svar vilket således också kan påverka det empiriska materialet. Eftersom 

analysen grundar sig på empirin, är det därför av stor vikt att det empiriska materialet är av 

hög relevans och reliabilitet. Detta för att det vetenskapliga resultatet skall bli så korrekt som 

möjligt, något som vi tycker oss hanterat tämligen väl. 

Rapportens källor hanteras i absolutfallen helt korrekt, där källor hänvisas till böcker och 

vetenskapliga artiklar. Det finns dock tre undantagsfall i denna rapport, som refererar till icke-

vetenskapliga artiklar och tidsskrifter. Internethandel – Regionalt eller Globalt (2011) samt 

Konsumenters köpbeteende på Internet (2007) är två ickevetenskapliga uppsatser på vardera 

B- samt C-nivå som behandlar områdena företagsekonomi med inriktning mot e-handel. Det 

empiriska material som dessa uppsatser insamlat finns med i rapporten som stärkande 

argument till redan befintliga källor, och bygger således ingen egen referensram. Det tredje 

undantagsfallet i rapporten är källor hänvisade till Svensk Handel vilket i sig inte är en 

vetenskaplig artikel eller tidsskrift, men som är en väletablerad och förtroendeingivande 

branschorganisation för handel inom Sverige. Följaktligen kan materialet från Svensk Handel 

anses som korrekt och pålitligt då utgivningen sker i samarbete med flera parter (Svensk 

Handel, Svensk Distanshandel, Posten och HUI Research). 

E-barometern (såväl Q3 som Q4 från 2011/2012) är två av de källor som anges i denna 

rapport från Svensk Handel, där tredjepartsorganet Trygg E-handel anses vara ett etablerat 

varumärke för säkerhet och förtroende vid e-handel. Det finns dock en tydlig jävsituation i  

e-barometerrapporterna från Svensk Handel, då varumärket Trygg E-handel är en indirekt 

inkomstbringare till branschorganisationen. Trygg E-handel ägs sedan starten av Svensk 

Distanshandel, en etablerad branschorganisation för Sveriges postorder- och 

distanshandelsföretag, vilket i sin tur har ett nära samarbete med Svensk Handel.  

Därför kan varumärket Trygg E-handel’s påstådda påverkan hos konsumenter ifrågasättas då 

båda medskribenterna Svensk Handel och Svensk Distanshandel gynnas av ett ökat 

användande av varumärket. Utifrån det insamlade empiriska materialet ser vi att Trygg E-

handel har en påverkan på konsumenters upplevda förtroende för svenska internetbutiker, 

men ifrågasätter samtidigt den förekomna jävsituationen. Det som kan tala emot en 
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jävsituation, är att e-barometerrapporterna alltid utges och kontrolleras av fyra skribenter, 

Svensk Handel, Svensk Distanshandel, Posten och HUI Research. 

De kan även riktas kritik mot de vetenskapliga artiklar och böcker som använts som 

referenslitteratur i denna rapport. Framförallt kan artiklarna från 1985, 1987, 1988 samt 1991 

diskuteras utifrån aktualitet, där publiceringsåren passerats med drygt 20-25 år. Det som 

fortsatt gör dessa artiklar relevanta utifrån vårt forskningsområde, trots åldersproblematiken, 

är att dess innehåll styrker senare utgivna artiklar inom förtroendeforskningen, och således 

stärker den teoretiska referensramen. En regel som vi arbetat utifrån genom hela rapporten, är 

att ”desto äldre källa, desto noggrannare kontroll mot andra yngre källor”, för att fortsatt 

kunna styrka dess relevans inom området. Denna tumregel har hjälpt oss hålla en bra relevans 

och aktualitet på de använda källorna.  

Urvalsprocessen för den tillfrågade yngre generationen har som tidigare omnämnt skett via 

såväl bekvämlighetsfaktorer som ur ett selektivt geografiskt område. Varför det är ett sådant 

högt bortfall ur den yngre gruppen kan vi inte med säkerhet besvara. Förmodligen beror detta 

på en större tillfrågad population där många av de tillfrågade inte har någon anknytning eller 

relation till skribenterna. Svarsfrekvensen uppgick till ~17,07%, vilket resulterar i bortfall om 

~82,93% av de yngre tillfrågade (622 av 750 respondenter). 

Även när det gäller den äldre populationen har urvalet skett där faktorer såsom bekvämlighet 

och begränsat geografiskt område har spelat in. Vi kan inte heller här med all säkerhet 

förklara varför bortfallet om 52% (52 av 100 respondenter) ser ut som det gör. 

Svarsfrekvensen hos de äldre är betydligt högre (48% av alla tillfrågade besvarade enkäten),  

vilket vi antar beror på relationen mellan respondent och skribent är av största betydelse för 

svarsfrekvensen. För som nämnt innan har varje äldre tillfrågad någon form av relation eller 

anknytning till oss skribenter, vilket alltså får betraktas spela en avgörande roll för att 

svarsfrekvensen är ansenligt högre än hos de yngre tillfrågade. 

Trots medvetenheten om att det finns brister i arbetet är vi utifrån förutsättningarna och den 

givna tiden nöjda med såväl svarsresponsen från enkäten som arbetsgången och dess 

slutresultat. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt redovisas resultatet från de empiriska enkätundersökningarna. Det empiriska 

materialet har samlats in utifrån den kvantitativa metoden, och med denna anledning 

presenteras den insamlade informationen nedan framförallt med diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Internetanvändning 

 

På frågan för hur frekvent generationerna använder internet, visar den empiriska studien att 

respondenterna i störst omfattning använder internet flera gånger om dagen (yngre: 95% 

respektive äldre: 65%). 4% / 27% använder internet på daglig basis, samtidigt som 1% / 2% 

använder internet endast någon gång i månaden.  
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Diagram 2: Internetanvändning i procent 

 

I studien uppgick det totala  

antalet svarande respondenter  

till 177 stycken. Av dessa  

respondenter visar diagrammet  

här till höger fördelningen 

emellan de två åldersgrupperna. 
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4.2 E-handlande 

 

64% av den yngre respektive 43% av den äldre respondentgruppen uppger att de handlar från 

en internetbutik minst en gång i månaden. 36% respektive 55% svarar att de handlar på 

internet någon gång per år, eller mer sällan än så. Största skillnaden mellan grupperna är dock 

att 2% av de äldre respondenterna aldrig har handlat från en internetbutik.  

 

 

Diagram 4 har beskrivande text på nästa sida. 
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Diagram 3: Handelsfrekvens på internet 

Diagram 4: Återköpsfrekvens, i procent 
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Stapeldiagrammet ovan visar vilka tendenser den yngre såväl som den äldre generationen har, 

att återkommande göra inköp hos samma internetbutik. Av respondentgruppen uppger 97% 

respektive 78% att de återvänder till samma internetbutik för fler köp. 

4.3 Förtroende, och förtroende för e-handlande 

 

Kring frågeställningen om respondentgrupperna anser det vara säkert att handla på 

internetbutiker, uppfattar 67% av den yngre respondentgruppen det som ganska säkert att 

handla på internet, och denna siffra i den äldre respondentgruppen är 61%. 

13% (yngre) anser i sin tur att e-handel varken är säkert eller osäkert, och där drygt var femte 

(21%) av de äldre är av samma uppfattning. En av de två största skillnaden emellan 

respondentgrupperna, visar sig i alternativt ”mycket säkert”, vilket 19% av de yngre uppfattar 

e-handel att vara. Däremot anser 8% av de äldre, att de har mycket stort förtroende för 

internetbutiker. Var 10:e person (10%) ur den äldre gruppen anser å andra sidan att e-handel 

är en osäker marknadsplats, vilket kan ställas mot den yngre gruppens 1%.  

I samband med ovanstående fråga, ställdes en kvalitativ följdfråga där alla respondenter 

uppmanades motivera hur de såg på säkerheten kring e-handel. Många av respondenterna 

upplever svensk e-handel överlag som säkert, men där det sunda förnuftet spelar en avgörande 

roll i bedömningen. Viktiga faktorer som omnämns bidra till en ökad säkerhetskänsla är 

kända varumärken, stora e-butiker med välkända namn, säkerhetssystem kring betalning, 

möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med kundservice, hemsidans utformning och 

tredjepartssystem för kontroll av e-handlaren, vilket kan koncisteras utifrån följande citat; 
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Diagram 5: Är det säkert att handla på internet? 
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”Sålänge man har lite sunt förnuft, och handlar av välkända företag som är seriös och som 

använder sig av ett säkert sätt att hantera internetbetalning på, anser jag att man inte har någon 

anledning att känna sig osäker” (Anonym respondent i enkäten, riktad till den yngre 

generationen). 

”Jag anser det är säkert att handla på nätet om man använder sig av välkända företag eller att 

man använder sig av sådana konton som t ex Blocket handhar” (Anonym respondent i 

enkäten, riktad till den äldre generationen). 

Samtidigt som majoriteten anser e-handel som säkert, påtalar ändå en del respondenter en 

osäkerhetskänsla vid e-handel och en ovilja att uppge kortuppgifter på nätet. Dessa 

respondenter framhäver omständigheter som att säkerheten kring kortbetalning fortsatt kan 

manipuleras samt att nervositeten för att de egna personliga uppgifterna skall komma i orätta 

händer och att dessa kan användas i oetiska syften. Detta tillsammans med liten kännedom om 

mindre e-handlare gör att dessa (per automatik) anses som mindre seriösa än större aktörer. 

”Känns inte helt säkert att ge ifrån sig kortuppgifter även om jag aldrig varit med om att bli 

blåst” (Anonym respondent i enkäten, riktad till den äldre generationen). Dessa respondenter 

ser hellre andra betalningsalternativ likt betalning med faktura efter leverans eller 

direktbetalning via internetbank. 

Frågeställning: Om du får fria tyglar, hur skulle du förklara begreppet förtroende?  

Som ytterligare en kvalitativ fråga fick samtliga respondenterna möjlighet att med fria ord 

förklara hur de själva skulle definiera förtroende. Denna frågeställning fick respondenterna att 

öppna upp sina tankar kring sin egen förklaring, där svaren främst fokuserade på känslan av 

tillit till den säljaren parten. Även faktorer såsom känslan av att lita på internetbutiken, att de 

avtal som ingåtts uppfylls och efterlevs samt att förtroende skapas i situationer där ställda 

förväntningar uppfylls togs upp. 

Ett svar hämtat ur enkätundersökningen till den yngre generationen, nyanserar den tillfrågade 

gruppen gemensamma åsikter i följande citat: 

”Att man känner att man kan lita på företaget (i det här fallet), att man får den 

produkten man vill ha i den tiden som företaget har lovat och ifall det skulle 

uppstå något problem, att företaget löser det utan en massa extra arbete, så länge 

det inte helt är ens eget fel att något går snett (exempelvis att produkten går 

sönder av att man tappat den). Gärna också att företaget gör det där "lilla extra" 
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som att ge en någon bonus av något slag och kanske någon bonus för att man 

handlat av dem flera gånger.” (Anonym respondent i enkäten, riktad till den yngre 

generationen). 

Den äldre generationen påpekar även andra viktiga faktorer, än tydligare än den yngre 

generationen. Faktorer såsom internetbutikens goda rykte, kundtjänstens servicenivå, att 

produktbeskrivningar överensstämmer med verkligheten samt att omdömen från andra kunder 

ofta avgör det slutgiltiga förtroendet för internetbutiken. 

”Förtroende är att lita på, ha tilltro till - person, företag, myndighet etc. Förtroende i en 

relation erhåller den som handlar/arbetar seriöst under lång tid, med raseras betydligt snabbare 

och kan inte köpas tillbaks.” (Anonym respondent i enkäten, ur den äldre generationen). 

 

 

Det viktigaste elementet för att den yngre generationen skall känna och utveckla förtroende 

för en internetbutik, är att butiken tillämpar sekretesspolicys för att säkerställa att den 

personliga informationen behandlas varsamt (103 stycken). På andra plats påpekar 
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Diagram 6: Viktiga förtroendefaktorer för e-handel 
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respondenterna (92 stycken) att butikens kända namn och rykte spelar en avgörande roll i 

förtroendefrågan. Givandet av garantier visar sig vara den tredje största påverkansfaktorn för 

respondenternas förtroende för internetbutik (84 stycken). De resterande två faktorer är enligt 

den yngre åldersgruppen är av tydligt mindre betydelse. 

Den äldre generationen anser även dem att den viktigaste faktorn för att känna förtroende för 

en internetbutik, är att butiken använder sekretesspolicys för att säkerställa att den personliga 

integriteten behandlas med sekretess (39 stycken). Den andra respektive tredje faktorn som 

respondenterna anser behöver uppfyllas för att känna förtroende, är butikens goda rykte, 

välkända namn samt att butiken erbjuder tillförlitliga garantier (30 stycken respektive 26 

stycken). Likt den yngre generationen anses de resterande två faktorerna vara av tydlig 

mindre betydelse. 

Till denna fråga ställdes en följdfråga av kvalitativ art gällande respondenternas egna förslag 

på andra (enligt dem) viktigare faktorer än de föreslagna alternativen i enkätfrågan. Viktiga 

faktorer som upprepande återkommer i det insamlade materialet var; enkelhet att kontakta e-

handlaren, bra beskrivningar av produkten, gratis reklamationer och returer, andra kunders 

recensioner och omdömen, tillhandahållningen av flera olika betalningsalternativ som passar 

kundens behov samt att hemsidan är stabil och tydlig, med enkel navigering.  

 

 

Respondenterna ur båda generationerna anser sig ha ett ganska stort eller mycket stort 

förtroende för svenska internetbutiker. Majoriteten av respondenterna (89% / 69%) anser att 

förtroendet är ganska stort respektive mycket stort. Var tionde respondent (10%) ur den yngre 
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generationen  anser sig inte ha någon åsikt i frågan, vilket kan ställas mot den äldre gruppens 

24%. 1% respektive 6% har ganska lågt eller mycket lågt förtroende för svenska 

internetbutiker. 

Som en kvalitativ försäkran av frågeställningen fick respondenterna även här möjligheten att 

med egna ord beskriva sitt förtroende för svenska internetbutiker.  

En yngre respondent upplever tryggheten vid svensk e-handel som god; ”Man känner sig 

tryggare när det är från ens eget land, då man vet vilka regler som gäller och eventuell 

kommunikation är lättare att föra. Känner stort förtroende för de ledande e-handelsföretagen 

såsom Nelly, Ellos, Halléns, H&M etc.” (Anonym respondent i enkäten, riktad till den yngre 

generationen). Den äldre respondentgruppen är av liknande åsikt som den yngre, vilket 

följande enkätsvar stärker: ”Har stort förtroende för svenska internetbutiker, därför att 

därifrån jag har handlat, har det aldrig varit något strul med.” (Anonym respondent i enkäten, 

riktad till den äldre generationen).  

 

 

Förtroende har väldigt stor betydelse för val av inköpsställe, oberoende 

generationstillhörighet. 89% av de yngre respektive 96% av de äldre anger att förtroende har 

mycket stor, respektive ganska stor betydelse för vart inköps väljs att göras.  

9% av de yngre och 4% av de äldre anser att förtroende har ganska eller mycket liten 

betydelse för valet av inköpsställe.   
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Den yngre generationen ser störst oro i att inte fysiskt kunna kontrollera produkten innan 

inköp, vilket 80 stycken av de 128 respondenter anger som största riskfaktor. Tätt följd av 

orosmomentet kring produkten, kommer frågor gällande säkerhetsfrågor vid ekonomiska 

transaktioner (74 stycken). Därefter anser respondenterna att riskfaktorerna dålig information 

kring konsumenträtt, samt svårigheterna att träffa säljaren personligen, dessa med svarstal på 

46, respektive 24 stycken. 9 respondenter har valt att inte svara på frågan. 

Faktorer som har störst påverkan på den äldre generationens upplevda risk, är svårigheterna 

med att kontrollera säkerheten kring ekonomiska transaktioner, och då främst vid 

kortbetalning. 34 respondenter anser att säkerheten kring ekonomiska transaktioner är den 

största riskfaktorn, i tät följd av 31 respondenter som finner svårigheten i att fysiskt 

kontrollera varan innan köp som en risk. Därefter anser respondentgruppen att dålig 

konsumenträttsinformation och bristen på fysiska möten med den säljande parten är 

riskfaktorer som i mindre grad påverkar dem (12 respektive 8 respondenter har angett dessa 

alternativ).  

Vid en tidigare ställd fråga (bilaga: fråga 6), fick respondenterna möjlighet att med 

kvalitativa ord uttrycka sig om säkerheten vid handel över internet. Respondentgrupperna 

återkopplar i dessa svar sin syn på olika riskfaktorer, och då främst till det ekonomiska 

transaktionsögonblicket, svårigheten med produktkontroll samt problematiken med eventuella 
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returer och reklamationer. Ett kvalitativt svar som den empiriska undersökningen har 

inbringat, är följande citat som beskriver en äldre respondents åsikter kring riskfaktorer med 

att e-handla;  

”Bedrägerier är väldigt vanliga och jag anser att man inte bör lämna ut kortuppgifter. Inte 

heller påstått säkrare betalningsmetoder som PayPal är säkra eftersom du lämnar ut alla 

kontouppgifter till en part du aldrig träffat personligen. Jag handlar mot faktura och är det ett 

seriöst e-handelsföretag så erbjuds man det alternativet.” (Anonym respondent i enkäten, 

riktad till den äldre generationen). 
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5. Analys 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras det empiriska materialet mot den teoretiska 

referensramen. Analysstycket är uppdelat på ett frågebaserat sätt, vilket betyder att frågorna 

från enkäten (och frågornas inriktning) kommer granskas och genomgås var för sig. 

5.1 Internetanvändning 

5.1.1 Respondentgruppernas frekvens av internetanvändning  

På frågan hur frekvent respondenternas internetanvändning var, framkom det att 99%  

av den yngre gruppen använder internet på daglig basis, medan siffran är 92% i den äldre 

gruppen. I Olle Findahls studie om internetanvändning från 2011 framgår det att 69% av den 

svenska populationen dagligen  använder internet. Utifrån den framställda 

enkätundersökningen visar sig respondentgrupperna vara mer frekventa internetanvändare än 

Olle Findahls genomsnitt (2011). Enkätsvar från de båda tillfrågade generationerna visar ett 

genomsnittligt dagligt internetanvändande om ~97,2% (d.v.s. 172 dagliga användare/177 

svarande respondenter). Vilket tydliggör att de responderande grupperna är mer aktiva 

användare med god vana av internetmediet än Olle Findahls genomsnitt. 

5.2 E-handlande 

5.2.1 Grad av inköp via internet i respondentgrupperna  

Den empiriska studien gällande respondentgruppernas frekvens av internethandel ger stöd åt 

den presenterade teorin från Svensk Handel, där 90% av de tillfrågade i deras webbenkät 

uppger att dem någon gång har handlat från en Internetbutik. 30% anger att dem någon gång i 

månaden handlar på internet (Svensk Handel, 2011). Det empiriska insamlade materialet visar 

att 100% av den yngre generationen, respektive 98% av den äldre någon gång har handlat på 

nätet. Drygt 58% (d.v.s. 103 månatliga e-handlande / 177 totalt svarande respondenter) 

uppger i enkäten att dem handlar på nätet minst en gång i månaden, vilket kan ställas mot 

Svensk Handels uppgifter om att 30% handlar på månadsbasis (Svensk Handel, 2011).  

Empirin kartlägger också att 64% av de yngre tillfrågade använder internet som inköpskanal 

minst en gång i månaden. Detta medan den äldre gruppens månatliga e-handlande landar på 

43%, vilket ytterligare stärker Svensk Handels konstaterande att den yngre generationen är 

mer frekventa i sitt e-handlande (Svensk Handel, 2011). 
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5.2.2 Återköpsfrekvens bland de tillfrågade respondenterna 

Den empiriskt ställda enkätfrågan ”Har du handlat från samma Internetbutik flera gånger?” 

har för vidare uppgift att återspegla konsumenternas förtroenderelation till den säljande 

parten. Spekman (1988) samt Morgan och Hunt (1994) definierar i deras teorier att 

förtroendeingivande relationer tenderar till att öka engagemanget hos båda parter. Detta stärks 

av det empiriska materialet, då majoriteten av respondenterna (97% av den yngre 

generationen, respektive 78% av den äldre) anger att de återkommande har gjort inköp hos en 

och samma internetbutik. Spekman’s uttalande från 1988 i anknytning med det empiriska 

materialet indikerar därför att förtroendets betydelse i relationer är av stor vikt för om kunder 

återkommande väljer att göra sina inköp hos samma internetbutik, baserat på det förtroende 

som erhållits vid första köpet (Morgan & Hunt, 1994). 

5.3 Förtroende, och förtroende för e-handlande  

I enkäten fick respondenterna möjlighet att med egna ord förklara vad förtroende innebär för 

dem, vilket Schultz (2007) menar kan vara svårt att definiera vid en rak fråga.  

Analysen av det empiriska materialet visar dock på en samstämmighet mellan generationerna 

i definitionen om vad förtroende är, och där det inte går att urskilja några tydliga skillnader 

mellan dessa.  Främst fokuserar de båda grupperna på att förtroende är något som byggs upp 

under en längre tid, och där faktorerna nedan anses som viktigast för att bygga förtroende; att 

den andra parten infriar och efterlever de avtal och förväntningar som ligger på dem, att 

parten har en god kundservice samt att de använder sig av sekretesspolicys och garantier.  

Respondenternas svar kan med enkelhet kopplas till McKnight och Chervany’s studie från 

2002, där författarparet tar upp fem olika punkter för ett ökat konsumentförtroende. Tre av 

dessa punkter är användandet av sekretesspolicys, garantier samt kundinteraktion (McKnight 

& Chervany, 2002). Dessa tre punkter stärker den insamlade empirins validitet, då 

respondenterna anser att god kundservice, användandet av sekretesspolicys samt tillförlitliga 

garantier stärker deras förtroende.   

Vidare går det även att dra starka kopplingar mellan det empiriska materialet och Cheung och 

Lee’s studie från 2003, där även dem tar upp en rad faktorer som bör vara uppfyllda för att 

förtroende ska kunna existera. För på ett likartat sätt som McKnight och Chervany (2002) tar 

upp förtroendeaspekten, tar också Cheung och Lee (2003) upp faktorer som ökar förtroendet 

hos konsumenter. Förtroende uppstår enligt Cheung och Lee när konsumentens förväntningar 

uppfylls, när det är enkelt att kommunicera samt när konsumenten upplever sekretess och 

garantier som tillförlitliga (Cheung & Lee, 2003). Vid en ytterligare fördjupning inom den 
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teoretiska referensramen hittas fler kopplingar till empirin, då såväl Jarvenpaa et al. (2000) 

som Keen (2000) betonar vikten av att uppfylla kunders förväntningar, och vilken betydelse 

detta har för förtroendefrågan. 

Utifrån analysen av detta empiriska avsnitt visade sig materialet hålla hög validitetsgrad 

gentemot den tidigare nämnda teoretiska referensramen från McKnight och Chervany (2002), 

Cheung och Lee (2003), Jarvenpaa et al. (2000) samt Keen (2000). 

Dessutom går det att dra tydliga paralleller till både Schultz (2007), Lewicki och Bunker 

(1995) samt Lewis och Weigert (1985), som hävdar att förtroende är flerdimensionellt och ett 

svårdefinierat begrepp. Något som påvisas av att drygt 25% av respondenterna valt att inte 

besvara frågan.  

5.3.1 Åsikter gällande säkerheten kring e-handel  

Utifrån kopplingar och analys till modellen ”An Integrative Model of Consumer Trust in 

Internet Shopping” från Cheung och Lee (2003), kommer gällande avsnitt att analyseras mot 

denna för att belysa boxarnas betydelse för konsumentens förtroende för e-handel. 

Majoriteten av de båda generationsgrupperna anser e-handel vara säkert, men där jämförelsen 

emellan generationerna visar på att de större skillnaderna inbegrips av vilken grad om 

säkerhetskänsla respondenterna upplever. Den yngre generationen upplever i allmänhet en 

högre säkerhetskänsla, där 86% (110 av 128 respondenter) upplever e-handel som mycket, 

alternativt ganska säkert. Den äldre generationen anser emellertid att säkerheten kring e-

handel är något svagare, där 69% (34 av 49 respondenter) anser e-handel som mycket-, 

respektive ganska säkert, och där 8% fortsatt anser e-handel som ganska osäkert (vilket kan 

jämföras mot den yngre generationens 0%). Den tydliga jämförelsen med abstrakta tal 

emellan de båda åldersgenerationerna utförs, för att upprätthålla fokus mot forskningsfrågan 

och dess syfte. 

Den upplevda risken:   

Cheung och Lee (2003) stärker teorin kring rutan ”Upplevd risk” utifrån Doney och Cannon’s 

(1997) tidigare studier, i att butikens storlek och rykte är två betydande faktorer för 

konsumentens upplevda risk och förtroende. Det empiriska underlaget från 

enkätundersökningarna indikerar på att den yngre, såväl som den äldre respondentgruppen, 

lägger stor vikt vid storlek och rykte då huvudparten av de tillfrågade uppger att e-butikens 

upplevda storlek och goda anseende spelar en stor, om inte avgörande roll, vid valet av 

inköpsställe. En yngre respondent sammanfattar sina åsikter i frågan som ”Håller man sig till 
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kända sidor med bra rykte är risken väldigt liten att bli lurad” (Anonym respondent i enkäten, 

riktad till den yngre generationen). 

På liknande sätt som teorin från Jarvenpaa (2000) belyser de båda empiriska grupperna att 

storlek och rykte har ett positivt samband med den upplevda risken för internetbutiken. En 

upplevd stor e-butik med ett gott rykte anses med empiriska ögon som mindre riskfylld att 

handla ifrån, än en okänd e-butik.  

Det upplevda förtroendet för e– butiken:  

De kvalitativa svar som inkommit från de båda enkätundersökningarna stärker Cheung och 

Lee’s (2003) teoretiska modell, där internetbutikens upplevda kompetens samt upplevda 

säkerhets- och sekretesskontroll är av betydande roll för konsumentens förtroende för 

internetbutiken. Dessa faktorer, tillsammans med upplevd integritet, är ett batteri som enligt 

Cheung och Lee krävs för att uppnå en känsla av förtroende gentemot internetbutiken. 

Respondenter ur de båda grupperna anger att, ”är man noga med att välja kompetenta företag, 

så tycker jag det är säkert…” och ”det finns ju olika säkerhetssystem när man skall betala. Det 

känns bra.”, vilket ytterligare återspeglar och förstärker betydelsen av rutans fyra faktorer ur 

Cheung och Lee’s teoretiska modell.  

Den externa omgivningen:  

Den externa miljön omges av de tongivande faktorerna, juridiskt regelverk och 

tredjepartskontroll, vilket enligt McKnight och Chervany (2002) har en avgörande roll för 

konsumenternas upplevda förtroende.  

Det juridiska regelverket har som uppgift att genom konsumentköplagar skydda den enskilda 

individen mot brott och bedrägerier. En yngre respondent anser att internetbutiker ”…styrs ju 

också av lagar, så skulle de fuska finns det hjälp att få”. Responsen från de båda tillfrågade 

grupperna indikerar följaktligen att den generella bilden är en god medvetenhet om vilka 

rättigheter de har som konsumenter. 

PayPal, 3D-Secure, Trygg E-handel, bankdosor, säkerhetskoder samt E-kort är 

tredjepartsorgan som frekvent återkommer som svar på frågan om vad det är som avgör 

förtroendet för e-handel. Den yngre, såväl som den äldre generationen uppger att dem gärna 

använder bankdoser eller PayPal som betalningsalternativ. Främst då kortnummer anses vara 

allt för personliga för att lämna ut till en främmande part, vilken respondenterna ännu inte har 

förtroende för. Den gemensamma empiriska åsikten förstärks av Svensk Handels rapport ”e-
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barometern” från 2011, där de klarlägger att användandet av utomstående kontrollorgan ökar 

konsumenternas upplevda förtroende för internetbutiker. 

Vad gäller Cheung Och Lee’s modell kan det sammanfattningsvis sägas att de båda 

generationernas empiriska data stämde väl överens med såväl varandra som modellens 

huvudsakliga teori. Denna teori är att modellens tre rutor med gemensamma krafter ska leda 

till konsumentens förtroende för e-handel. De empiriska svaren återspeglar modellens tre 

rutor samtidigt som respondenternas åsikter visades vara av samma karaktär som de olika 

faktorerna i Cheung och Lee’s modell, vilket anses stärka det empiriska materialets validitet.  

5.3.2 Viktiga faktorer för att utveckla förtroende för internetbutiker 

Detta avsnitt har som utgångspunkt i McKnight och Chervany’s studie från 2002, där de 

utvecklat 5 faktorer som e-handlare kan använda sig av för att stärka konsumenters 

förtroende.  

 Användandet av integritetspolicys och tredjepartssekretess 

 Interaktion med kunder 

 Ryktesbyggande 

 Länkande till andra webbplatser  

 Garantier 

McKnight och Chervany (2002) samt Cheung och Lee (2003) framhäver i sina respektive 

teorier att användandet av integritetspolicys och tredjepartssekretess, ett känt namn och ett 

gott rykte leder till ett ökat förtroende från konsumentens sida.  

Ovanstående teori stärker empirin från frågeställningen då respondenterna är överens med de 

båda forskarparen om betydelsen av dessa två faktorers inverkan på förtroendet.  

De tillfrågade fick i frågan möjlighet att rangordna dessa faktorer, vilket visade att de båda 

åldersgenerationerna är överens gällande turordningen av de olika komponenterna. Oberoende 

av generation, ansågs ”användandet av integritetspolicys och tredjepartssekretess” vara det 

viktigaste, där ~80% av vardera respondentgrupp svarade detta alternativ i 

enkätundersökningen.  Ett välkänt butiksnamn och rykte (s.k. ryktesbyggande) visar sig vara 

den näst viktigaste faktorn för förtroende, och svarsspannet för detta alternativ är på 61-72% 

för de båda generationerna. Givandet av garantier, betraktas vara den tredje viktigaste faktorn 

av de båda empiriska grupperna, och hamnar i spannet mellan 53-66%. Att en stor del av 

respondenterna väljer användandet av garantier som en avgörande faktor för förtroende stärks 
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av Lundberg och Renbergs tes från 2007, där de konstaterar att användandet av garantier 

förstärker både köpbeteendet och köpviljan hos konsumenterna. Dessa likheter som 

illustreras mellan generationerna, är av betydande art för rapportens forskningsfråga och 

slutsats.  

McKnight och Chervany (2002) poängterar att alla fem faktorer ska anses vara lika viktiga 

och där alla punkter måste vara helt eller delvis uppfyllda för att potentiella kunder ska känna 

förtroende. Intresseväckande för forskningsfrågan är dock att de båda empiriska grupperna 

visar en tydlig rangordning mellan alternativen, där (1) integritetspolicys och 

tredjepartssekretess, (2) ryktesbyggande samt (3) garantier är markant större än (4) interaktion 

med kunder och (5) länkande till andra webbplatser. Denna empiriska rangordning märks 

även tydligt i den kvalitativa följdfrågan, där många respondenter säger emot McKnight och 

Chervany (2002). De svarande uppger att förtroende till en internetbutik kan uppkomma trots 

att inte alla fem faktorer är uppfyllda, vilket är en direkt argumentation mot McKnight och 

Chervany’s ovanstående teori om punkternas betydelse.   

5.3.3 Graden av förtroende för svenska internetbutiker 

Cheung och Lee (2003) har utarbetat en förtroendeteori där synen på förtroende delas in i tre 

olika kategorier; syn på förtroende utifrån socialpsykologi, syn på förtroende utifrån 

personlighetsteoretiker och syn på förtroende utifrån sociologi och ekonomi. Respondenterna 

ur den yngre generationen går inte att generellt placera inom någon av de angivna 

kategorierna, eftersom de kvalitativa följdsvaren får gruppens bild att gå isär. Generationen 

har dock en dragning åt det sociologiska och ekonomiska synsättet, i och med att majoriteten 

av respondenterna generaliserar sitt förtroende för e-handel så länge butiken de handlar ifrån 

är svensk. Generaliseringen stöds av den empiriska enkätundersökningen där 89% av 

generationen anser sig ha ett mycket stort, eller ganska stort förtroende, så länge butikerna är 

av svenskt ursprung. 

I den äldre generationen finns det liknande svårigheter att generellt kategorisera generationen, 

då de kvalitativa följdsvaren även här får gruppens gemensamma åsikt att gå isär. Den äldre 

generationen är dock av den allmänna uppfattningen att förtroendet skall ses utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv. Till skillnad från den yngre generationen anser de äldre att de 

förväntningar dem har på den säljande parten är de faktorer som har den avgörande rollen i 

förtroendets uppbyggnad, vilket får generationen att vika åt det socialpsykologiska 

perspektivet. Nästan sju av tio (69%) äldre respondenterna anser sig ha ett stort, eller ganska 
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stort förtroende för svenska internetbutiker, utifrån att deras förväntningar (med ursprung i 

förmåga, välvilja och integritet) uppfylls. 

Den största empiriska skillnaden emellan grupperna som presenteras, är att närmare var tredje 

äldre respondent (30%) inte anser sig ha ett stort eller ganska stort förtroende för svenska 

internetbutiker, vilket är 19% fler än ur den yngre respondentgruppen. Att 19% fler av den 

äldre generationen upplever svårigheter i att ge förtroende till internetbutiker, stärker tesen om 

att denna generation har en klar koppling mot Cheung och Lee’s (2002) andra kategori för 

förtroende, socialpsykologiskt perspektiv. Skillnaderna i det upplevda förtroendet skall ses 

mot rapportens huvudsyfte att uppmärksamma förtroendeskillnader emellan 

åldergenerationer. Samt att få fram konkreta skillnader mellan generationerna är betydelsefullt 

för rapporten, och en väsentlig del för att kunna besvara forskningsfrågan. 

5.3.4 Förtroendets betydelse för inköp via internet 

Fiore (2001), tillsammans med Dyer och Chu (2000), Hoffman et al. (1999), McKnight och 

Chervany (2002), Keen (2000), Sako och Helper (1998) samt Jarvenpaa et al. (2000) är av 

samma åsikt och menar likt oss att förtroende har en väsentlig betydelse för all sorts e-handel. 

Dessa studier ger stöd åt den empiriska enkätinformation från de båda grupperna, då enbart 

4% från den yngre generationen respektive 0% från den äldre anser att förtroende inte har så 

stor betydelse för vart man väljer att göra sina inköp på internet. De resterande respondenterna 

har följaktligen liknande åsikt som tidigare omnämnda forskare i och med att dem tycker att 

förtroendet har en betydande roll för valet av inköpsställe.  

5.3.5 Riskfaktorer som påverkar konsumenter vid köp på internet 

Det finns skillnader i generationernas syn på de riskfaktorer som påverkar dem vid handel på 

internet. Boon och Holmes (1991) och Ratnasingam (2008) konstaterade att det finns en 

tydlig problematik med att inte kunna kontrollera produkten innan köp vid internethandel, 

vilket ökar riskkänslan hos konsumenten. Den yngre generationen anser likt Boon, Holmes 

(1991) och Ratnasingam (2008) att svårigheter med varukontroll innan beställning är den 

största riskfaktorn, med ovetskapen om hur varan egentligen ser ut och om den motsvarar  

produktbeskrivningen. Den äldre generationen fokuserar generellt mer på riskfaktorer kring 

de ekonomiska transaktionerna som sker vid internethandel, och direkta svårigheter i att 

kontrollera säkerheten vid betalningsstillfället. Dessa åsikter märks även tydligt i jämförelsen 

av de kvalitativa svaren i frågan, då majoriteten av de äldre respondenterna uppger detta som 

en omfattande orosfaktor.  



36 
 

För att minska den äldre generationens osäkerhetskänslor vid handel över internet, har Svensk 

Handel i sin e-barometer från 2011 påvisat att konsumenter känner en ökad trygghet hos 

internetbutiker där extra trygghetssystem tillämpas och visas för konsumenten. 

Trygghetssystemet kan enligt Cheung och Lee (2003) samt McKnight och Chervany (2002) 

tillämpas i form av integritetspolicys och tredjepartskontrollsystem, där internetbutiken 

övervakas av ett utomstående kontrollorgan. Respondenter ur den äldre gruppen verifierar de 

båda forskarparens samt Svensk Handels uppgifter i den kvalitativa svarsdelen. Symboler som 

Trygg E-handel, Klarna, Verified by Visa och Mastercard Securecode uppges vara 

varumärken som stärker deras förtroende för internetbutiken, samtidigt som den upplevda 

riskkänslan minskar.  
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6. Slutsats 

6.1 Återkoppling mot forskningsfrågan 

Utgångspunkten för denna rapport grundade sig i problemformuleringen, med fokus på om 

det förekommer skillnad eller skillnader mellan olika generationers förtroende för 

internethandel. Grupperna som studerats är en yngre generation med personer i åldrarna 18-29 

år samt en äldre generation där åldersspannet var mellan 40-60 år för att på så sätt försöka 

identifiera skillnader i dessa generationers förtroende för internethandel. Utifrån populationen 

som studerats uppmärksammades det att dator- och internetvanan bland respondenterna var 

god, samt att alla respondenter (utom en) någon gång innan studien gjort minst ett inköp via 

internet. 

6.2 Generationsjämförelse utifrån Cheung och Lee’s integrerade modell 

Eftersom arbetet i rapporten har som mål att beskriva och analysera förtroende för e-handel, 

finner vi det högst lämpligt att utgå från modell 1, som redovisas i avsnitt 2.2 av Cheung och 

Lee (2002).  

 

 

 

Boxarna med avseende på det upplevda förtroendet för internetbutiken och den externa 

omgivningen upplevs av de båda generationerna som likaktiga. ~80% ur de både grupperna 

upplever den externa omgivningen som säker och internetbutikernas pålitlighet och 

trovärdighet som stor, vilket visar på att dessa två boxar är tillfredställt uppfyllda för att 

konsumenter i slutändan skall känna förtroende vid internethandel.   
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Den faktorn som i denna studie direkt påvisar och belyser skillnaden mellan generationernas i 

slutändan förtroende för e-handel, är de riskfaktorer som konsumenten upplever i samband 

med köp via internet. 86% av den yngre generationen upplever internethandel som säkert, 

jämförbart med den äldre generationen där siffran är 69%. Dessa 17% i skillnad kan direkt 

härledas till att den äldre generationen upplever en större osäkerhet kring 

kortbetalningstransaktionen, där personliga uppgifter skall lämnas till en utomstående part. 

Givandet av andra betalningsalternativ som faktura eller betalning efter leverans indikerar 

således att detta markant stärker förtroendet hos den äldre konsumenten, då riskfaktorn kring 

kortbetalning helt eliminerats.  

 

Det som såväl modellen som rapportens problemområde slutligen vill bringa större klarhet i 

är konsumenters förtroende för e-handel. Utifrån det empiriska materialet presenteras en 

häpnadsväckande skillnad mellan de båda generationernas förtroende för e-handel, där en 

femtedel (20%) fler äldre konsumenter känner ett mindre förtroende för e-handel.  Denna 

stora skillnad mellan generationerna grundar sig inte i det upplevda förtroendet för 

internetbutiken eller den externa omgivningen, utan i den upplevda risken med dess 

riskfaktorer vid e-handel. De tre vänsterstående boxarna har för avsikt att skapa förtroende 

hos konsumenter för e-handel (den högra boxen), och resultaten i vardera box påverkar 

således det slutgiltiga förtroendet hos konsumenten. Därför får den 17%-iga skillnaden i den 

upplevda riskboxen anses vara den avgörande faktor för att resultatskillnaden blir 

häpnadsväckande 20%. 

 

Den äldre generationen påvisar ett större riskområde vid ekonomiska transaktioner, och där 

den yngre generationen visar en något godtrogen uppfattning, där produkten och dess 

beskrivning upplevs vara den största riskfaktorn. Därför blir den viktigaste lärdomen ur detta 

arbete vetskapen om att riskfaktorn kring köp via internet spelar en betydande roll för 

konsumenters fortsatta förtroende för e-handel.  

6.3 Rekommendationer för framtida forskning 

För framtida studier inom området kan vi som författarpar rekommendera en ytterligare 

bredare fördjupning under längre tid inom förtroendets betydelse för e-handel, då faktorer 

såsom geografisk begränsning och respondentgruppernas storlek samt ålder med stor 

sannolikhet spelar en avgörande roll i det empiriska materialet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Individuell reflektion - Oscar Berntsson 

 

Metodkunskaper 

Innan jag och Marcus kom fram till ett intresse som intresserade oss båda, diskuterades en 

mängd olika problemområden och olika infallsvinklar. I början var vi inne på en 

lönsamhetsanalys kopplat till marknadsförning, sedan hade vi planer på att jämföra 

marknadsföringen och dess utgång mellan två olika butiker inom samma koncern. Men efter 

några timmars ”brainstormande” på Campus i Lidköping kom vi fram till att vi båda hade ett 

stort intresse för internethandel, e-handel. Jag själv ur ett helt och hållet kundperspektiv, då 

jag handlar det mesta av mina ”materiella tillhörigheter” på nätet, och Marcus ur ett 

företagsperspektiv, då han driver ett eget internethandelsföretag.  

När detta gemensamma intresseområde sedan diskuterades började det pratas om ”vår” 

generation och hur stort förtroende vi ändå har för internethandel, och intresset i att jämföra 

mot en annan äldre generation växte så sakteliga fram. När vi väl utvecklat en 

forskningsfråga, viljan att jämföra två olika åldersgenerationers förtroende för e-handel och se 

vilka skillnader som fanns, började vi fundera på hur man på bästa sätt generellt sätt kunde 

spegla två olika generationers tankar och åsikter kring förtroende mot e-handel. Vi kom 

tämligen snabbt fram till att någon form av enkät eller frågeformulär skulle vara det bästa 

sättet att spegla många personers åsikter, då en mer kvalitativ intervjuinriktning hade varit 

alldeles för tidskrävande. Men innan någon form av enkätmaterial kunde utformas var vi 

tvungna att ”gräva ner oss” i mängd teoretiska källor (artiklar, böcker, 

branschorganisationsutgivelser) för att skapa oss en bild av området. 

Under teoriinsamlingen gick vi igenom en stor mängd olika vetenskapliga artiklar, granskade 

en mängd olika böcker, och hade vi använt alla källor hade källförteckningen varit dubbelt så 

lång. Men efter att varit kritiska i vår teorigranskning och ställt frågan om det var relevant mot 

vår forskningsfråga så blev den teoretiska referensramen tillräcklig bred, men ändå lagom 

djup för att konstruera en tillfredsställande enkät.  

Insamlingen, sammanställningen och analysen av det empiriska materialet var tidskrävande 

och arbetsamt, men det var också mycket intresseväckande och tänkvärt. Det gav oss goda 



 
 

möjligheter att försöka sammanställa generationernas generella uppfattningar. Men fick också 

en god inblick i människors individuella åsikter och slogs av sådant som man själv inte tänkt 

på innan. Så jag tror jag pratar för både Marcus och mig när jag säger att sammanställningen 

av enkätsvaren var en av de intressantaste aspekterna i detta arbete.  

Faktakunskaper 

I och med att både jag och Marcus är intresserade av e-handel och har tidigare erfarenheter av 

det, så gick vi båda in i arbetet med en viss mängd förkunskaper om intresseområdet. Men 

eftersom som teoriinsamlingen har varit så pass extensiv som den varit (som jag nämnde 

innan har vi tagit del av och granskat en mängd olika artiklar, böcker etc.) har jag fått en 

betydligt djupare kunskap om både förtroende och e-handel som separata fenomen, men också 

förtroendets betydelse för all typ av handel, speciellt då som i vårt fall, e-handel.  

Men när man nu mot slutet av rapporten sitter och funderar på om det är något speciellt man 

har lärt sig så kommer jag att tänka på en speciell sak, och jag tror Marcus håller med mig, 

och det är förmågan att vara källkritisk vid litteratursökning och teoriinsamling. För som jag 

nämnt, granskade vi och gick igenom en massa olika källor, många som man i början tyckte 

var både relevanta och intressanta, och som det stod massa nyttigt i. Men efter att ha kopplat 

det mot vårt problemområde och problemformuleringens infallsvinkel, slagits av insikten att 

källan inte alls är användbar. Denna insikt, att verkligen se till så att alla källor man använder 

sig av i rapporten på något sätt ska kunna härledas till rapportens mål och syfte, är en högt 

värdesatt kunskap som jag kommer ta med mig ifrån detta arbete.  

Färdighetsutveckling 

När jag ska reflektera över mina egna färdigheter och om de utvecklats under arbetets gång, 

finner jag det svårt att på rak arm komma på något konkret. Men om stannar upp och tänker 

på de olika momenten som vi har gått igenom i uppsatsen så blir det egentligen ganska klart 

vilka färdigheter man utvecklat. Jag har varit med och tagit fram en forskningsfråga, gjort en 

omfattande och källkritiserande litteratursökning, utformat en kvantitativ enkätundersökning 

och analyserat och dragit slutsatser efter detta senare insamlade material.  

I och med att detta är första gången man skriver något på denna nivå, så blir det ju ett 

betydligt mer akademiskt arbete och tänkande än något man gjort tidigare. Detta mer 

vetenskapligt resonerande är en process som jag lärt sig allteftersom arbetet fortskridit, 

exempelvis att allt man argumenterar för ska kunna stödjas av en källa.  



 
 

Förståelseutveckling 

Den största förståelseutvecklingen som kommit med denna uppsatsskrivning är framförallt 

hur man arbetar med, skriver och utformar en akademisk rapport. Eftersom jag inte har gjort 

något liknande innan, kan ja villigt erkänna att jag hade dålig koll på vad som skiljer en 

akademisk uppsats mot en icke-akamdemisk uppsats. Men i och med arbetet och 

färdigställandet av denna rapport är det något jag har fått en mycket större förståelse över.  

Arbetsförhållande 

I och med att jag och Marcus är de enda två manliga studenterna vid Campus Lidköping har 

det redan från dag 1 blivit så att vi sökt oss till varandra. Det är något som under dessa två år 

fungerat mycket väl och då vi ofta har jobbat ihop på tidigare uppgifter var det självklart att vi 

även skulle göra examensarbetet ihop. Tack vare detta nära samarbete under dessa två år har 

vi utvecklat ett bra samarbete och har en bra förståelse för varandra. Marcus har till exempel 

varit överseende med mitt fotbollstränande och jag med hans arbete i sitt företag, något som 

jag tror har varit väsentligt för att vårt samarbete fungerat så bra som det gjort. Visst har vi 

haft olika åsikter om en del saker med eftersom som vi alltid har haft rapportens bästa för 

ögonen har vi kunnat diskutera fram den bästa och mest gynnsamma lösningen. Vi 

kompletterar varandra på ett bra sätt när vi skriver vilket gör att det sällan blev skrivkramp 

under arbetets gång.  

Både jag och Marcus var redan från början av arbetet inställda på att lägga ner mycket tid och 

var på det klara med att det skulle vara ett tidskrävande och ibland slitsamt arbete. 

Personligen trodde jag nog att vi skulle ha lite mer ”panik” vid inlämningarna och behöva 

slita lite mer för att få det klart i tid, men sen är ja också tidspessimist när det gäller sånt här. 

Vi var även överrens om att vi skulle sätta upp delmål och behöva planera långsiktigt för att 

undvika att hamna i stressade situationer runt inlämningarna, och eftersom vi följt vår egen 

uppsatta planering har vi heller aldrig känt oss stressade eller i tidsnöd inför någon 

inlämningsdeadline.  

Arbetsfördelningen i arbetet är också något jag är väldigt nöjd med då vi har haft ett bra 

samarbete igenom hela uppsatsskrivningen. För tack vare det goda samarbetet har vi kunnat 

ha en öppen dialog om vad det är som behöver göras och vi ska göra det. Därför har  

fördelningen av arbetet, enligt mig, varit mycket tillfredsställande och det känns som vi båda 

bidragit med en lika stor del för att nå denna färdigställda rapport!  



 
 

Till sist vill jag bara tacka min medskribent Marcus Holgersson för en mycket rolig och 

lärorik rapportskrivning och vår handledare Jim Andersén för värdefulla tips och råd under 

resans gång.   

 

  



 
 

Bilaga 2 - Individuell reflektion - Marcus Holgerson 

 

Metodkunskaper 

Bakgrunden och ursprungsidén kom ur både mitt och Oscars intresse för internethandel, så 

kallad e-handel. Något som för övrigt skulle sammankopplas med intresset för olika 

åldersgenerationer och dess förtroende, för att på så sätt kunna sammanstråla i en gemensam 

idé, förtroendets påverkan hos olika generationer vid handel på internet. 

Då vi utifrån intresseområdet ville studera stora populationsgrupper, med en yngre grupp och 

en äldre grupp, för att på ett generellt plan kunna dra slutsatser, valdes en kvantitativ studie 

vilket ger utrymme för generalisering. Teoriinsamlingen skedde genom inhämtning av 

vetenskapliga artiklar och litteratur inom intresseområdena internet, e-handel, förtroende och 

slutligen förtroende kopplat till e-handel, för att bygga en grund inför den kvantitativa 

undersökningen. Anledningen till intresset för en yngre och en äldre populationsgrupp, är att 

kunna se om det finns skillnader mellan ”vår” yngre generations förhållningssätt till e-handel, 

och en äldre generation, samt om förtroende kan vara en påverkande faktor för om man 

handlar på internet. 

Analysen och den empiriska insamlingen utifrån vald enkätundersökning, var både 

tidskrävande och otroligt intressant, då det gav en real inblick i hur människor i olika åldrar 

analyserar, tänker och funderar över våra ställda frågor, för att på något sätt försöka ge ett 

generellt svar för problemområdet. 

Faktakunskaper 

Bakgrunden till arbetet är som tidigare sagt ett gemensamt intresseområde hos både mig och 

Oscar, där e-handel berör oss på olika sätt. Oscar har ett direkt konsumentrelaterat förhållande 

till e-handel, medan jag på daglig basis arbetar i en egen e-handelsverksamhet. Styrkan i dessa 

två förhållningssätt fick oss båda att spåna i idéen, om inte e-handel var ett ämne som vidare 

kunde utforskas, utifrån nya infallsvinklar. 

Under arbetet har mycket skriven litteratur och vetenskapliga artiklar lästs, utforskats, 

analyserats, ratats och lästs igen, för att hitta stöd och forskningsvinklar till problemområdet. 

Problemområdet utforskades utifrån spånande mellan oss och utökade sökningar av 

vetenskapliga artiklar och litteratur för att hitta intressanta vinklingar på arbetet, vilket med 

stor hjälp av handledaren har lett fram till vårt aktuella problemområde och 

problemformulering. 



 
 

Det som framförallt har bringat mig kunskap i denna process, är vikten av att verkligen kunna 

rata material, som anses som bra men som inte tillhör rapportens problemområde. Efter alla 

otaliga timmar med läsande av intressanta och bra vetenskapliga artiklar, blir man nästan fäst 

vid dem, och vill inte slänga de i sopkorgen trots att de inte passar in i problemområdet, vilket 

varit och är en ny erfarenhet för att behålla den röda tråden i arbetet. 

Färdighetsutveckling 

Största utvecklingen hos mig har varit att konstant under hela arbetet få arbeta ur ett 

akademiskt vetenskapligt perspektiv, där varje argument och all fakta skall refereras och 

styrkas av andra. I den direkta början av perioden när vi skrev examensarbetet, var min 

inställning nästintill ”hur skall vi kunna utforska något nytt, om allt måste refereras till andra 

tidigare forskare..”, vilket under arbetets gång har förändrat min syn på akademiska rapporter. 

Utvecklingen från att ställa sig kritisk mot presentationstypen, till att idag vara bekväm med 

att hela rapporten med dess fakta skall argumenteras har varit en del i den ”akademiska 

mognadsprocessen”, vilket jag personligen känner har varit väldigt nyttig för mig. Steg för 

steg har områden som källkritik, informationsinhämtning och utvärdering växt sig större och 

mognat i mitt sätt att se på vetenskapliga rapporten. 

Vidare har arbetsmomenten vid enkätutformningen fått mig att inse, att det inte endast handlar 

om vilka frågor man ställer, utan även hur, och i vilken ordning! Att ur ordningssynpunkt 

ställa frågor i fel ordning, kan få konsekvenser som påverkar respondenterna, och således hela 

det empiriska materialet. 

Förståelseutveckling 

Jag har utvecklat en djupare förståelse för den akademiska världen, med dess sätt att utforma 

och skriva text. Hur en grundtanke kan utvecklas till avsnitt om teori och empiri, för att 

mynna ut i analys och slutsatser, och där helheten i projektformen och arbetsgruppen är 

avgörande för arbetets utveckling och framgång. 

Arbetsförhållande 

Jag och Oscar har utvecklat en förståelse för varandras uttryckssätt och hur den andre tänker. 

Otaliga timmar tillsammans på Campus Lidköping har satt sina spår, i hur den andre reagerar, 

och hur vi istället kan vända olikheter till kompletterande egenskaper för att driva arbetet och 

samarbetet framåt. Det har diskuterats, analyserats, skrivits och skrivits om under de många 

av våra Campus-timmar, vilket har fått mitt sätt att tänka och agera att förändras, från ett 

”individinriktat” perspektiv, till att närma sig någon form av teamperspektiv, med 



 
 

gemensamma krafter mot målet. Vi har var och en lagt ner mycket tid och kraft i denna 

rapport, med det har alltid varit tillsammans. Arbetsfördelningen och arbetsbördan har varit 

jämt fördelad under hela arbetet, vilket känns skönt då vi gemensamt kan dela känslan av 

nöjdhet över arbetet. För vi är väldigt nöjda med detta arbete och hur det skapades! 

  



 
 

Bilaga 3 - Enkätfrågor med två respondentgrupper, differentierade på 

åldersgenerationer 

1. Hur frekvent använder du internet?  

Flera gånger om dagen 

Någon gång om dagen 

Någon gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Ännu mer sällan 

 

2. Hur ofta handlar du från en Internetbutik?  

Varje dag 

Någon gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Någon gång per år 

Mer sällan än en gång per år 

Aldrig 

 

3. Har du handlat från samma Internetbutik flera gånger?  

Ja 

Nej 

 

  



 
 

4. Om du får fria tyglar, hur skulle du förklara begreppet förtroende?  

 

 

 

5. Anser du det säkert att e-handla?  

Mycket säkert 

Ganska säkert 

Varken eller 

Ganska osäkert 

Mycket osäkert 

 

6. Motivera kort ditt svar på föregående fråga.  

 

 

  



 
 

 7. Vilka faktorer anser du vara viktigast för att känna förtroende för en internetbutik? 

(du kan välja flera alternativ).  

Att internetbutiken använder sig av sekretesspolicys för att skydda personlig information, 

t.ex. Trygg E-handel 

Att internetbutiken kommunicerar/interagerar med sina kunder 

Att internetbutiken har ett gott rykte och ett välkänt namn 

Att internetbutiken länkar till andra förtroendeingivande webbplatser, såsom Posten.se 

och Klarna.se 

Att internetbutiken har tillförlitliga garantier på de varor och tjänster som erbjuds 

 

8. Finns det några andra faktorer som du anser vara viktigare?  

 

 

 

9. Har du förtroende för Svenska internetbutiker?  

Mycket stort förtroende 

Ganska stort förtroende 

Varken eller 

Ganska lågt förtroende 

Mycket lågt förtroende 

 

  



 
 

10. Förklara gärna lite kort, vilket förtroende du har för Svenska internetbutiker.  

 

 

11. Hur stor betydelse har förtroende för vart du väljer att göra dina inköp på nätet?  

Mycket stor betydelse 

Ganska stor betydelse 

Varken eller 

Ganska liten betydelse 

Mycket liten betydelse 

 

12. Påverkar någon av nedanstående riskfaktorer dig vid handel på internet? (du kan 

välja flera alternativ)  

Att man inte träffar säljaren personligen 

Att man inte fysiskt kan kontrollera varan innan köp 

Svårt att kontrollera säkerheten vid ekonomiska transaktioner 

Dåligt informerad om vilka rättigheter man har som konsument 

 

13. Berätta gärna lite om dina synpunkter vad gäller risk vid handel på internet.  

 

 

  


