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Abstract  

E-commerce has increased dramatically in recent years with increased internet 

usage. This put increasing demands regarding security for payments made over 

the internet. Customers who buy from e-commerce companies need safe and 

secure payment solutions, but also a safe delivery of the goods. Without this 

the company risk to lose customers because of not feeling confident enough in 

the company and the offered payment options to make a purchase.  

We have accordingly decided to investigate how trust in e-commerce 

companies as well as the risks associated with their payment solutions and how 

they affect customer satisfaction. We conducted a survey of students at 

Karlstad University in the form of a scenario-based experiment. These have 

been designed in four different scenarios to measure high and low trust with 

direct payment or payment after delivery. We chose to use hypotheses that we 

could confirm through our investigation. The first hypothesis is that low-

risk payment also known as a payment after delivery always results in 

higher customer satisfaction than the high-risk option or direct payment where 

the customer’s trust in the company is the same. The 

second hypothesis says that a company the customer has high trust 

in gives greater satisfaction than a company that the customer feels little trust 

in. The third and final hypothesis is that the combination of payment options 

and trust has different customer satisfaction.  

The results we found confirm our hypotheses of increased customer 

satisfaction for delayed payments at the same trust level as well as increased 

customer satisfaction for companies where the customer trust more. And 

that certain combinations of trust and payment options are more 

advantageous than others. The results were significant individually, but 

together they had no significant interaction effect on customer satisfaction. 

It shows that both factors affect customer satisfaction, which means that e-

commerce companies should try to convey an image of themselves as a 

safe and secure company to buy from. They should also offer several payment 

options, so that customers can choose what suits them best at the time of 

purchase.  

  



 

Sammanfattning 

E-handel har ökat drastiskt de senaste åren i takt med ökat 

internetanvändandet. Detta ställer ökade krav gällande säkerhet för betalningar 

som sker över internet. För att kunder ska vilja handla från e-handelsföretag 

krävs säkra, trygga betalningslösningar men även säkra leveranser inom rimlig 

tid. Utan detta riskerar företagen att tappa kunder genom att de inte känner 

tillräckligt tillit till företaget och de erbjudna betalningsalternativen för att 

genomföra köp. 

Vi har utifrån detta valt att undersöka hur tilliten till e-handelsföretag och den 

uppfattade risken med olika betalningsalternativ påverkar 

kundtillfredsställelsen. Vi har genomfört en undersökning på studenter vid 

Karlstads Universitet i form av ett scenariobaserat experiment. Dessa har varit 

utformade i fyra olika scenarion för att mäta hög respektive låg tillit 

tillsammans med kontantbetalning respektive kreditbetalning. Vi valde att 

använda oss av hypoteser som vi ville bekräfta genom vår undersökning. 

Första hypotesen handlar om att låg risk betalning även benämnd som 

kreditbetalning alltid ger högre kundtillfredsställelse än högrisksalternativet 

kontantbetalning där kunden känner samma tillit till företaget. Andra 

hypotesen säger att ett företag kunden känner hög tillit till ger högre 

tillfredställelse än ett företag kunden känner låg tillit till. Den sista och tredje 

hypotesen handlar om att kombinationer av betalningsalternativ och tillit ger 

olika kundtillfredsställelse.  

Resultatet vi kom fram till bekräftar våra hypoteser om ökad 

kundtillfredsställelse för kreditbetalning och ökad kundtillfredsställelse för 

företag där kunden känner högre tillit. Samt att vissa kombinationer av tillit 

och betalningsalternativ är mer fördelaktiga än andra. Resultatet för dessa var 

signifikanta var för sig, men tillsammans hade de ingen signifikant interaktions 

effekt på kundtillfredsställelse. Det visar att båda faktorerna påverkar 

kundtillfredsställelsen vilket gör att e-handelsföretag bör tänka på att förmedla 

en bild av sig själva som ett tryggt och säkert företag att handla hos. De bör 

även erbjuda flertalet betalningsalternativ, så att kunden ska kunna välja det 

som passar dem vid köptillfället.  
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1. Inledning och Bakgrund 

Under slutet av 90-talet blev IT företag det nya heta ämnet och investerare rusade till 

börsen för att lägga sina pengar i IT-företag vars aktier rusade uppåt. Internet var ledordet 

och det tycktes bara finnas möjligheter. Till sist insågs dock begränsningarna när de 

utlovade prognoserna inte höll och bubblan sprack. För näthandeln var det värsta 

exemplet Boo.com som sålde märkeskläder över internet. 100 miljoner dollar (Lindstedt 

2001) hade pumpats in i bolaget, men på grund av dålig bandbredd, begränsad 

tillgänglighet och tekniska problem gick bolaget i konkurs år 2000 efter att försäljningen 

inte varit i närheten av de optimistiska prognoserna. E-handel var ett ganska nytt 

fenomen vid den här tiden och många trodde nog för mycket på möjligheterna med 

internet. Vid kraschen år 2000 lyfte e-handelns brister fram. Tilliten till e-handel efter 

kraschen påverkades antagligen negativt då många e-handlare gick i konkurs. Med 

teknikens utveckling har idag användningsområdet på internet sträckt sig till krävande 

tjänster som videouthyrning i form av så kallad videostreaming där kunden ser en film 

över internet vilket kräver stor bandbredd och begränsningarna blir bara mindre. 

Användningen av internet är ständigt växande vilket bidrar till att allt fler handlar via 

nätet. E-handel är ”handel med varor och tjänster som i större eller mindre utsträckning 

sker genom användandet av datorkommunikation” (Dykert et al. 2002). E-handel är ett 

sätt för företag att bland annat sälja och distribuera sina varor genom ytterligare en 

försäljningskanal. Efter 2001 har näthandel stadigt ökat. I Sverige har e-handeln ökat från 

4.9 miljarder kronor 2003 till 20.4 miljarder 2008 (E-barometern 2008). Även nu stiger e-

handeln och det sista kvartalet 2010 steg den med 15,6 % för att då utgöra 4,6 % av den 

totala detaljhandeln (E-barometern 2010).  

När användandet av virtuella butiker ökar så ökar också kravet på säkra 

betalningslösningar. Det är av intresse för e-butikerna att erbjuda betalningsalternativ som 

tillfredställer kunderna så att de känner sig bekväma nog att fullborda ett köp. Faktorer 

som sannolikt påverkar kundens val av betalning är tillit, alltså det förtroendet kunden 

känner och den risk kunden uppfattar för betalningsalternativet, teknikmognad samt 

eventuella avgifter för de olika betalningsalternativen. Vårt syfte är därför att ta reda på 

hur kundtillfredsställelsen påverkas av olika betalningsalternativ inom e-handeln. Vi vill se 

om graden av tillit spelar in på hur tillfredställd kunden känner sig med 

betalningsalternativet som e-handelsföretaget erbjuder. 

Med hjälp av scenariobaserade experiment kommer vi att undersöka hur den upplevda 

risken med olika betalningsalternativ och konsumentens tillit till e-handelsföretag påverkar 

kundtillfredsställelsen. Vi har valt att avgränsa betalningsalternativen inom e-handeln till 

två grupper, kontantbetalning och kreditbetalning där flera betalningsalternativ är 

representerade inom vardera grupp. Med kontantbetalning menas betalsätt där kunden 

betalar innan denne fått varan, såsom kortbetalning och internetbank. Med 
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kreditbetalning menas betalsätt som motsvarar faktura eller delbetalning där kunden 

betalar först efter att denne mottagit varan. Vi har även valt att avgränsa oss gällande 

enkäten genom att inte ta med teknikmognad i undersökningen som sker på studenter vid 

Karlstads Universitet, då det är en homogen grupp som troligtvis inte skulle resultera i 

några signifikanta skillnader. Forskning är främst gjord på betalning utanför internet. Vårt 

scenariobaserade experiment hoppas vi kommer bidra med ökad förståelse om 

kundtillfredsställelse på betalningsalternativ inom e-handeln. 
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2. Teori 

I vår teoridel redovisar vi relevant teori för vårt undersökningsområde. Vi börjar med 

teori om köpbeteende på internet. Sedan följer teori om e-handelskunden och riskerna 

med e-handel där även betalningsalternativ tas upp. Sedan kommer teori om 

tillfredsställelse och därefter ett avsnitt om tillit och faktorer för ökad tillit. Våra hypoteser 

som formulerats utifrån teorin har vi med i teoriavsnitten de berör. 

 

2.1. Köpbeteende på internet 

På internet sker allting snabbt och på några sekunder har användaren bestämt sig om 

hemsidan denne besöker känns pålitlig eller inte. Det finns många faktorer som påverkar 

beslutet om pålitlighet, inte endast det första intrycket. Många webbshoppar använder sig 

av en standardiserad modell för att själva slippa forma alla funktioner och intryck en sida 

bör ha. Park och Kim (2003) tagit fram fem komponenter som påverkar köpbeteendet 

med nivå av information och relationsbyggande på internet. 

Den första punkten är det allmänna upplägget av sidan. Där vill kunden se användbarhet 

och en igenkännbar som är lätt att navigera på, vilket gör det enkelt att finna produkter 

och kontaktuppgifter. Ofta är en sökfunktion att önska på större sidor med mycket 

information eller en så kallad sidkarta där layouten för hemsidan finns upplagd (Park och 

Kim 2003).  

Den andra punkten visar att produktinformation är väldigt viktig vid e-handel eftersom 

kunden inte kan ta på varan rent fysiskt. Företag får försöka visa med bilder, text och 

video hur produkten fungerar och om kvalitén håller en bra standard. 

Produktinformationssökande är lättare på internet eftersom ”butiker” enkelt kan nås 

oavsett tid på dygnet och mängder av produkter kan sökas igenom tills kunden hittar den 

rätta. I den verkliga världen tar processen längre tid och i vissa fall kan produkten vara 

sällsynt och inte finnas i ens lokala område (Park och Kim 2003).  

Den tredje punkten, serviceinformation, har i e-handel en viktig funktion. Det kan vara 

någon form av kundtjänst där kunden kan ställa frågor om saker som är oklart eller en 

service där företaget har ett fördelaktigt system för reklamation av varor och där hela 

processen vid felköp blir så lite smärtsam som möjligt. Reklamationer är en punkt som 

många upplever som e-handelns nackdel, att det blir krångligt för kunden att skicka 

tillbaka en felaktig vara samt inte veta om frakten betalas av företaget eller om kunden ens 

kan få pengarna tillbaka. Vid ett fysiskt möte i en vanlig affär kan processen kännas lättare 

och mer kortdragen (Park och Kim 2003). 
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Den fjärde komponenten i Park och Kims modell (2003) är uppfattning om säkerheten. 

Känner kunden igen betalningsprocessen? Hålls kundens personuppgifter i säkert förvar? 

De flesta av oss har nog känt en osäkerhet vid överlämnandet av sina kortuppgifter på 

nätet och den här punkten är en central svårighet i e-handel där företag bör göra sitt 

yttersta för att få den potentiella kunden att känna hög tillit (Corbitt et al. 2003).  

Den sista punkten ”site awareness” är den enda av de fem komponenterna som inte har 

med informationsåtkomst att göra utan påverkar relationen mellan kund och webbshop. 

”Site awareness” innebär hur känd webbshopen är bland de potentiella kunderna genom 

marknadsföring eller kontakter. Människor behöver någon typ av relation för att enkelt 

kunna ta beslut och ingå i ett långsiktigt förhållande (Park och Kim 2003).  

I en annan modell av Salam et al. (2005) visas viktiga faktorer som externa variabler 

relaterade till internet och tillit, internetanvändarens syn och attityd. Externa variabler är 

ofta tidigare erfarenheter dels på internet men också utom cybervärlden där tillit till olika 

samarbeten har formats för kunden. Internetanvändarens syn kan förknippas med den 

faktor i Park och Kims modell som är uppfattning om säkerheten vilken har stor inverkan 

på tilliten (Park och Kim 2003). 

Kundtillfredsställelse bygger på relationer och relationsmarknadsföring kräver tillit och ett 

samspel mellan båda parter (Morgan och Hunt 1994). Informationsdelen i webbshopens 

marknadsföring har stor inverkan på den energi som läggs ner i samarbetet (Park och Kim 

2003). I Park och Kims modell är alltså användarvänlighet och produktinformation 

tillsammans med säkerhet de främsta kategorier som gör en potentiell kund villig att starta 

ett samarbete. Målet med kundtillfredsställelse blir ändå slutligen att få kunder att göra 

återköp och dessa mäts ofta som ”site loyalty”, vilket innebär hur ofta en kund använder 

sig av webbshopen.  

Ett möte mellan kund och e-handlare kan vara transaktionsbaserat eller baseras en 

relation (Salam et al. 2005). Transaktionsbaserat innebär en kort visit hos företaget där 

kunden köper en vara och inga större konsekvenser följer. Relation är ett långsiktigt 

samarbete där båda parter känner tillit och nytta av varandra och för att bygga ett 

långsiktigt förhållande är det viktigt att känna säkerhet och tillit (Morgan och Hunt 1994). 

Specifikt för den virtuella relationen är att förmedla betalningssäkerhet och en stabil 

logistik från början av relationen eftersom att en skadad relation kan vara svår att 

återbygga. Sammanfattningsvis kan sägas att alla komponenter för informationsåtkomst 

bidrar till kundtillfredsställelse på webbshopen och bör vara så uppdaterad som möjligt så 

att kunder får en korrekt information om de produkter eller tjänster företaget erbjuder. 

Informationen bör även vara representerbar och sann samt lätt att förstå (Wang och 

Strong 1996). Som sagt är en stor fördel med e-handeln att konsumenten snabbt kan hitta 
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information om produkter och om en webbshop är krånglig att förstå kan en potentiell 

kund lätt gå till en annan hemsida.    

2.2. E-handelskunden 

Tillgängligheten är en stor fördel e-handeln har över den traditionella handeln. 

Webbshoppar har öppet dygnet runt och oavsett om lagret finns 100 mil ifrån köparen 

kan paketet vara hos köparen inom de närmsta dagarna. Fler och fler inser detta och 

gemene man har börjat använda e-handeln i större utsträckning. Många använder sig av 

tjänster såsom internetbank eller aktieplacering, läsa nyheter, boka resor och vem har inte 

en e-mail idag för att hålla kontakten med vänner och bekanta eller i jobbsyfte. 

Lohse et al.(2000) har studerat faktorer som gör en person mer trolig att handla via e-

handel och har funnit att en aktiv internetanvändare är mer positiv till att handla över 

nätet än en oerfaren internetanvändare. Faktorer som antal e-mail skickade per dag, antal 

år av internetanvändande, erfaren postorderhandlare är avgörande för att kategorisera 

internetanvändaren. 

I deras artikel har Lohse et al. (2000) definierat e-handlare i 4 kategorier, ”Aldrig handlat”, 

”Dropout”, ”Nybörjare” och ”Erfaren handlare”. De fann att nybörjare och erfarna 

handlare shoppade för ungefär samma summor och hade liknande internetvana medans 

kategorin ”Dropout”, alltså tidigare e-handels kunder som längre inte handlar över nätet 

var den grupp med lägst tillit. Många i kategorin ”Dropout” hade erfarit någon form av 

negativ händelse under det senaste året vilket kan förklara varför de slutat använda sig av 

e-handel. Attityd och vana är därför viktiga faktorer som skiljer sig bland personer som 

handlar via e-handel eller inte. Attityden utvecklas allt eftersom användandet ökar och 

kunden gör sina egna bedömningar om företaget (Salem et al. 2005). Om en person 

känner hög tillit i grunden till människor är denne troligtvis mer positiv till att ge ut 

kortuppgifter över internet än en person med låg tillit till människor i allmänhet. Det här 

går ihop med vad som tidigare sagts om att personer med vana att använda internet 

överlag har en annan attityd till e-handel och är med större sannolikhet troliga användare 

av e-handel. Unga som växt upp med datorer och internet har en mer öppen attityd och 

högre teknikmognad än äldre eftersom de har en större vana och erfarenhet som gör att 

de lättare kan urskilja oseriösa sidor på nätet. Det finns index som mäter individers 

teknikmognad, ett av dem är ”Technology Readiness Index”(TRI), som mäter människors 

attityder gentemot ny teknik (Parasuraman 2000). Indexet är uppdelat i två delar, en del 

som bygger på att vi vill ta till oss ny teknik och en del som bygger på att det är 

hämmande för oss att ta emot ny teknik. Dessa delar är sedan uppdelade i ytterligare två 

delar, vilket resulterar i att indexet mäter fyra aspekter; nämligen optimism, innovativitet, 

obehag och osäkerhet gentemot ny teknik.  
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2.3. Risker med E-handel 

När det gäller konsumentskyddsåtgärder och dess lämplighet finns en oro på grund av 

den explosionsartade tillväxten av internet globalt vilket innebär en sårbarhet och risk för 

konsumenten, då det finns en brist på rättsliga regler för den internationella e-handeln 

(Wilikens et al. 2000). 

Risker associerade med handel över nätet är främst utlämning av personlig information 

och transaktion av data (Rowley 1996). Vid orderbekräftelse över nätet krävs ofta någon 

typ av autentisering med användarnamn och lösenord för att kunna fullborda ett köp. Ett 

lösenord kan spridas och ofta har personer samma lösenord till olika internettjänster för 

att komma ihåg det. Ett säkrare sätt kan vara elektronisk identifiering som banker ofta 

använder sig av. Det kan vara en e-legitimation som är en fil som sparas på datorn i 

kombination med ett lösenord. Problemet med dessa sätt är att de tar längre tid för 

kunden att genomföra ett köp samt att filen med e-legitimationen inte finns sparad på alla 

datorer som används i vardagen.  

Personlig information samt betalningsinformation i form av t.ex. kortnummer lämnas ut 

utan någon egentlig garanti för säkerhet. Personuppgiftslagen finns till även över internet 

och innebär att personlig information inte får ges ut eller användas hur som helst (SFS 

1998:204), men det är ingen garanti i sig för köparen vid köpbeslutet. Risken att inte få 

varan trots betalning finns, och känner inte köparen tillräckligt stor tillit till webbshopen 

kan en kreditbetalning i form av en betalning efter att varan mottagits vara att föredra 

(Stone och Gronhaug 1993). Det är inte alltid detta betalningsalternativ finns eftersom de 

flesta e-handlare helst vill ha betalt så fort som möjligt.  Då kunden inte heller har någon 

fysisk kontakt med produkten vid köptillfället finns det en risk i att produkten kunden 

mottar inte når upp till den kvalitet som utlovats. Risk kan således innebära många saker 

och ekonomisk risk kan vi definiera som faran för en nettoförlust av finansiella tillgångar 

för kunden (Stone och Gronhaug 1993). Företagets förutsägbarhet och huruvida 

konsekvent det är i sina handlingar är något som minskar kundens riskuppfattning (Salam 

et al. 2005). Om ett företag marknadsför sig som billigt men inte alls uppfattas så av sina 

kunder så saknar de konsekventa handlingar och kan öka kundens riskuppfattning. Risken 

med betalning på internet är central för den ekonomiska risken och därför väljer vi att se 

närmare på vilka betalningsalternativ som finns och hur riskuppfattningar skiljer sig 

emellan dem. 

2.3.1. Betalningsalternativ 

Betalningsalternativen som finns tillgängliga på internet är många, men några av de 

vanligaste är kort, internetbank, faktura, postförskott och delbetalning där faktura även 

kan fås som e-faktura över mailen. Vi har valt att dela in alternativen i två grupper, 

kontantbetalning och kreditbetalning. 
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Kontantbetalning är det betalningsalternativ där kunden betalar innan han mottagit varan 

eller tjänsten. Det kan alltså vara kort, internetbank, paypal eller annan typ av money 

transfer eller andra alternativ där varan når kunden efter betalning. Att betala med dessa 

alternativ till ett företag som inte verkar pålitligt kan upplevas som ekonomiskt riskabelt 

(Stone och Gronhaug 1993). Har kunden betalt före leverans kanske varan inte kommer 

eller kortuppgifter missbrukas så att en del personer kan känna missnöje med detta 

alternativ, speciellt hos e-handelsföretag med dåligt rykte. Vissa typer av betalning som 

t.ex. paypal kräver även ett speciellt konto och registrering vilket kan ses tidskrävande för 

förstagångsanvändare. 

Kreditbetalning är alla betalningsalternativ där kunden betalar efter att han fått varan. Det 

kan vara faktura eller delbetalning. Det är ett betalningsalternativ som minskar den 

ekonomiska riskupplevelsen då kunde redan har mottagit produkten och inspekterat den 

före betalning men för företaget innebär detta att betalning kan komma veckor efter att 

varan blivit iväg skickad eller rent av utebli (Stone och Gronhaug 1993). 

 

2.4. Tillfredsställelse 

Kundtillfredsställelse kan definieras som en kunds uppfattning om företagets totala 

prestation (Johnson och Fornell 1991). Kundtillfredsställelsen antas även ha ett starkt 

samband på kundlojalitet där kunden kan ha ett längre samarbete och relation till 

företaget (Oliver 1999; Fornell 1992). 

Alternativa synsätt på traditionell kundtillfredsställelse är en femstegsvariant av Kotler 

(2003) där han tar upp initiellt behov, informationssökande, sökande efter alternativ, 

köpbeslut och efterköps beteende som faktorer. Denna modell är inte specifik för e-

handel, men fungerar bra som en allmän syn på påverkande faktorer av tillfredställelse. 

Just kategorin sökande efter alternativ kan på internet för vissa varor ha högre konkurrens 

bland webbshopparna eftersom det är relativt billigt att starta sin e-handels sida och då 

kan priset bli en viktig faktor vid köpbeslutet. Priset är självklart en viktig del i 

traditionella affärer också, men där har kunden en fysisk relation som gör att denne 

känner någon form av tillit till en viss affär och dess personal. Alternativt att det är mer 

tidskrävande att finna samma produkt i en annan affär i jämförelse till internet.  

Det som förhoppningsvis ska öka kundtillfredsställelsen online är kanske inte främst att 

erhålla den önskade produkten i slutet på köpprocessen utan att kunden fått fördelar mot 

att handla i en vanlig butik såsom tidsbesparing i produktsökande, bättre tillgänglighet 

eller ett lägre pris. Flera andra faktorer som påverkar kundtillfredsställelsen och återköp 

online är service, tidigare köp, logistiken samt hemsidans design och upplägg (Cho och 

Park 2001). Det är viktigt att påpeka att kundtillfredsställelse inte bör ses som ett uppnått 
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mål eller slutresultat utan kan anses vara en process som kan brytas om företaget avviker 

från planen. Även tidigare nöjda kunder kan lätt bli besvikna och en enskild händelse kan 

bryta hela relationen med företaget.  

Kundtillfredsställelse ingår således i marknadsföringens kärna. För företagen är en nöjd 

kund billigare att behålla än att skaffa nya kunder på grund av marknadsföringskostnader, 

vilket gör att satsa pengar på kundtillfredsställelse oftast inte bortkastat. Det finns ett 

starkt samband mellan hög kundtillfredsställelse och lojalitet samt återköp, vilket också 

visas återkommande i marknadsföringslitteraturen (Oliver 1999; Patterson 1997; Fornell 

1992).  Patterson (1997) visar vidare att det uppfattade resultatet direkt påverkar 

kundtillfredsställelsen. Detta är lätt att förstå då en kund som fått en produkt eller tjänst 

som väl uppfyller förväntningarna får en positiv bild av och tillit till företaget, vilket 

medför kundtillfredsställelse. Med andra ord finns en direkt koppling mellan 

kundtillfredsställelse och köp vilket även gör det till ett intressant begrepp för den 

långsiktiga relationen. Som vi visat tidigare är risken något som kan påverka 

kundtillfredsställelsen för köp och betalningsalternativen e-handelsföretagen erbjuder. 

Utifrån denna teori om kundtillfredsställelse har vi tagit fram följande hypotes: 

H1: Betalningsalternativ hos ett e-handelsföretag som förknippas med låg risk (kredit) ger 

högre kundtillfredsställelse än ett betalningsalternativ som inger hög risk (kontant). 

Hypotesen testas med data från vårt scenariobaserade experiment och resultatet redovisas 

i resultatkapitlet.  

Kundtillfredsställelse har tidigare använts för att förklara kundlojalitet och 

återköpsbeteende (Gustafsson et al. 2005). I sin tur har kundlojalitet en koppling till ett 

företag med tidigare transaktioner där kvalitet, värderingar, kommunikation och tillit 

spelar in (Morgan & Hunt 1994). Tillit är alltså ett centralt begrepp för kunden att känna 

lojalitet med företaget och i nästa del presenterar vi tillitens roll för e-handeln. 

 

2.5. Tillit 

Att bygga sin egen webbshop är idag väldigt enkelt. Fler och fler aktörer kommer in på 

marknaden och det ökar tyvärr risken för oseriösa webbshoppar så frågan vi ställer oss är 

vilka viktiga faktorer gör att konsumenten känner tillräckligt förtroende för en webbshop 

att genomföra ett köp? Sällan förs någon personlig kontakt vid e-handel. Ingen form av 

fysisk relation kan nås och det ställer många krav på en webbshop och dess 

relationsmarknadsföring.  
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Enlig Park och Kim (2003) samspelar den totala trovärdigheten hos webbshopen med 

faktorer i den externa miljön utanför hemsidan till den direkta tilliten mot webbshopen. 

Den viktigaste kategorin är säkerhet, dels för betalningen dels att den privata 

informationen såsom lösenord och personuppgifter hålls i säkert förvar. Även företagets 

integritet och kompetens påverkar tilliten enligt dem. Tillsammans med de specifika 

faktorerna för webbshopen följer miljön kring bolaget och faktorer utan möjlighet att 

påverka för företaget. Det kan vara lagstadgar eller bankers normer och regler som kan 

avgöra en eventuell tvist med webbshopen. Den här kategorin ligger mer undermedvetet 

när konsumenten surfar på nätet och bestämmer sig för att handla från en webbshop. 

Avgörande för de båda faktorerna är den personliga synen på tillit. Den påverkar de båda 

kategorierna innan den slutliga uppfattningen om webbshopen dras. Detta kan ses 

naturligt eftersom en person med hög tillit antagligen har lägre krav på säkerhet än en 

person med låg tillit har rent generellt. Ofta nämns två bidragande faktorer till tillit för ett 

företag; rykte och storlek (Doney och Cannon 1997). Att ha ett gott rykte är viktigt för att 

dels behålla gamla kunder och dels locka nya kunder till köp. Storleken på e-

handelsföretaget bidrar till ökad säkerhetskänsla samt bestämmer hur kundens valfrihet på 

produkter ser ut och ju mer att välja på desto nöjdare kund. Webbshoppar blir lättare att 

skapa och är dessutom en enkel och billig typ av företagande samt att mängden 

webbshoppar verkar oändliga händer det ofta att kunden inte har någon tidigare 

erfarenhet om webbshopen och dess rykte. Det finns en organisation som heter Trygg E-

handel som e-handlarna kan anknyta sig till där webbshoppen blir bedömd genom en 12-

punkts lista. Meningen är att kunden ska känna sig trygg i och med att webbshopen har 

förtroende från organisationen och kunna slutföra ett köp (Trygg E-handel 2010). Även 

på de externa faktorerna såsom lagar skiljer sig slutresultatet av uppfattad tillit hos en 

person med hög respektive låg tillit. Det slutliga resultatet av modellen blir den uppfattade 

risken hos webbshopen och kan som sagt skilja sig avsevärt från person till person (Park 

och Kim 2003).  

Tillit definieras här som när kunden tror att den andra parten i ett samarbete kommer att 

leverera det som på förhand varit överenskommet till ett resultat som kunden och 

motparten kommit överens om (Geyskens et al. 1998; Lusch et al. 1992). Andra 

definitioner har liknande drag där tillit beskrivs som kundens upplevelse av sitt förtroende 

till motpartens reliabilitet och integritet (Morgan och Hunt 1994). Båda definitionerna 

visar att det är kundens syn på motparten och om denne går att lita på, alltså om 

motparten levererar överenskommet resultat.  

Utifrån denna definition och baserat på tidigare presenterad teori om kundtillfredsställelse 

kan vi ställa upp följande hypotes: 

H2: Ett e-handelsföretag som kunden känner hög tillit till resulterar i högre 

kundtillfredsställelse än ett företag som inger låg tillit.  
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När kunden handlar varor på internet finns alltid risker med köpet som kanske inte 

existerar när kunden handlar över disk i en vanlig affär. Förtroendefrågan inom e-handeln 

är inte något nytt eftersom att företag även vid den beprövade postorderhandeln har haft 

liknande problem med att skapa tillit till kunden. Postorder har många likheter med e-

handel då kunden inte kan se eller känna på produkten och kan känna en osäkerhet med 

att produkten inte erhålls med en gång som i en affär. Specifikt för en webbshop är att 

beslut fattas väldigt snabbt. Om en webbshop upplevs som riskabel att handla från finns 

nästa webbshop bara ett knapptryck bort. Det första intrycket är därför väldigt viktigt och 

att kunden känner igen upplägget. Förutom presentationen är navigationen på sidan viktig 

och att upplägget känns igen. Efter att ha använt sidan några gånger och handlat från 

webbshopen ökar tilliten till webbshoppen och ett förtroende bildas. Vissa företag är 

medvetna om den här förtroendeprocessen och fokuserar mycket på 

relationsmarknadsföring för att den potentiella kunden skall känna förtroende. 

Relationsmarknadsföring syftar till att attrahera, behålla och uppmuntra kundrelationer 

(Park och Kim 2003; Morgan och Hunt 1994). Har företaget inte ett känt varumärke kan 

de bli partner med organisationer som potentiella kunder känner till, Trygg E-handel, 

banker och deras betallösningar, svenska posten och andra fraktbolag etc. Det viktiga är 

att kunden känner igen ett mönster från tidigare erfarenhet av e-handel och att andra 

handlat där.  

Tillit kan knytas ihop med risken en kund antar sig. Hög risk associeras med att beslutet 

kan leda till farliga eller kostsamma konsekvenser och tilliten är mycket viktig för kunden 

vid en riskbedömning (Rousseau et al. 1998). Ett företag kunden har positiva erfarenheter 

från har också sannolikt en annan risknivå för kunden där han kan känna tillit efter ett 

tidigare samarbete där kunden blivit tillfredställd. Betalning kan innebära olika nivåer av 

risktagande för kunden. Kunden kan känna ett högre risktagande för vissa 

betalningsalternativ beroende på tidigare erfarenheter. 

Efter detta resonemang har vi de slutliga hypoteserna: 

H3: Upplevd risk med ett betalningsalternativ har i kombination med tilliten till ett e-

handelsföretag en additativ effekt på kundtillfredsställelse med samma företag 
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3. Metod 

I metodkapitlet redovisas det vetenskapliga perspektivet på undersökningen. Detta följs 

av metodöversikt, design och deltagare vilket även involverar våra variabler och hur 

undersökningen har gått till. Till sist diskuterar vi kritik gällande vårt metodval.  

 

3.1. Vetenskapligt perspektiv 

Vi studerar orsakssamband där vi försöker finna ett generaliserbart mönster mellan tillit, 

tillfredsställelse och betalningsalternativ inom e-handeln med hjälp av en positivistisk, 

deduktiv ansats. Detta innebär att vi utgått från teori för att formulera hypoteser som 

sedan testas med empirisk data (Jacobsen 2002). ”En hypotes är en språklig sats i vilken 

olika begrepp sätts i relation till varandra” (Patel & Davidsson 2003). Dessa har vi testat 

med ett experiment där deltagarnas reaktioner mättes kvantitativt vilket kännetecknar en 

hypotetisk-deduktiv ansats (Patel & Davidsson 2003).  

Att ha deduktiv ansats medför att undersökningen endast testar samband mellan variabler 

och därför inte bidrar till en djupare kunskap om variablerna i sig vilket en induktiv 

undersökningsform kan ge (Jacobsen 2002). Intervjuer ger större utrymme för induktiv 

tolkning av resultat, men för vår undersökning vars syfte är att se på specifika teoretiska 

samband mellan variabler, bedömer vi att den deduktiva formen är tillräcklig för att kunna 

göra ett teoretiskt bidrag till marknadsföringslitteratur om e-handelsföretag.  

 

3.2. Metodöversikt, design och deltagare 

Empirisk data samlades in med hjälp av ett scenariobaserat experiment där 128 deltagare 

presenterades för fyra olika scenarion i textform med tillhörande frågor om tillit och 

kundtillfredsställelse. Experimentet hade en 2(Hög vs Låg tillit) x 2(Hög vs Låg risk) 

fullfaktor design där hög tillit ställdes mot låg tillit och kontantbetalning (hög risk) ställdes 

mot kreditbetalning (låg risk), för en översikt av scenarion se figur 1. Detta innebär att 

fyra olika scenarion skapades för vardera betalningsalternativ och tillitsform. Alltså är 

betalningsalternativ och tillit våra oberoende variabler med kundtillfredsställelse som 

beroende variabel. Först manipulerades tillit i form av en beskrivning av två icke 

namngivna e-handelsföretag vilket följdes av en tillitsskala med sju påståenden baserad på 

Cheung och Lee (2000) om de beskrivna företagen vilka rankades på en 7-gradig likert 

skala, låg (1) till hög (7), se även bilaga 1. Efter att tillit hade manipulerats och 

kontrollerats, presenterades att företaget erbjöd ett av de två betalningsalternativen, 

kontant eller kredit. Därefter fick deltagarna ranka ytterligare sju påståenden angående 
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deras tillfredsställelse med e-handelsföretaget på en 7-gradig skala delvis baserad på 

McKinney et al. (2002) se bilaga 1. 

 

Figur 1. Illustration av experimentförhållanden i studien 

I figur 1, se även bilaga 1, illustreras de fyra scenarion som användes för att genomföra 

den empiriska undersökningen. Scenario omfattar en beskrivning av ett e-handelsföretag 

som konsumenterna ska känna hög tillit till där konsumenterna endast har möjlighet att 

betala kontant med antingen kort eller internetbank. Scenario två beskriver också ett 

företag konsumenterna ska känna hög tillit till men betalningsalternativen är nu istället 

kredit i form av faktura eller delbetalning. Scenario tre beskriver ett företag med dåligt 

rykte som ska manipulera ett företag konsumenten känner låg tillit till där de endast har 

möjlighet att betala kontant i form av kort eller internetbank. Scenario fyra beskriver 

också ett företag konsumenten bör känna låg tillit till men endast kan betala kredit i form 

av faktura eller delbetalning. Scenariona testades på 16 personer innan experimentet 

genomfördes. 

Experimentet utfördes på 128 deltagare som är studenter på Karlstads universitet, med en 

jämn fördelning mellan könen. Som vår teori visar varierar individers teknikmognad på 

grund av en mängd variabler, dessa är bland annat demografi, geografiskt läge, ålder och 

utbildning. Vi har tittat på en homogen grupp av människor, nämligen studenter vid 

Karlstads Universitet vilka antas ha god datorvana, och har därför valt att inte ta hänsyn 

till respondenternas teknikmognad i experimentet. Deltagarna fördelades jämnt, 32 i varje 

grupp, mellan de fyra scenarierna skedde genom att vi slumpvis valde ut 50 procent 

manliga studenter och 50 procent kvinnliga studenter till respektive scenario. Anledningen 

till antalet deltagare var att vi enligt centrala gränsvärdessatsen behövde ha minst 30 

respondenter för varje scenario (Lind et al. 2010). Dock ogiltigförklarades data från totalt 

20 deltagare och togs därför bort baserat på att dessa innehöll extremvärden som låg mer 

än 1,96 standardavvikelser från respektive grupps medelvärden för tillit och/eller 
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tillfredsställelse (Field 2009). Totalt återstod data från 108 deltagare fördelat på de fyra 

scenariona, se Tabell 1 i resultatdelen för antalet kvarvarande respondenter för vardera 

scenario. 

3.2.1. Oberoende variabler 

Vi har två oberoende variabler, tillit och betalningsalternativ. Tillit definieras som när 

kunden tror att den andra parten i ett samarbete kommer att leverera det som på förhand 

varit överenskommet till ett resultat som kunden och motparten kommit överens om 

(Geyskens et al. 1998; Lusch et al. 1992). Samtliga 128 deltagare manipulerades med hjälp 

av scenarion vilka testades genom en manipulationskontroll för att se om det finns en 

signifikant skillnad mellan ett ”pålitligt” kontra ”opålitligt” e-handelsföretag. 

Manipulationskontrollen visade en signifikant skillnad mellan hög och låg tillit, 

Mhög=5,2834, Mlåg=2,3490, p<.000. Således fungerade manipulationen av tillit. 

Baserat på tidigare teori manipulerades ekonomisk risk, definierat som faran för en 

nettoförlust av finansiella tillgångar för kunden (Stone och Gronhaug 1993), genom att 

deltagare antingen fick alternativet kontantbetalning (hög risk) eller kreditbetalning (låg 

risk). Två av de fyra enkäterna hade endast kontantbetalning som alternativ och de 

resterande två hade endast kreditbetalning som alternativ, se figur 1. De olika 

betalningsalternativen kan uppfattas olika när det gäller kundens ekonomiska risk. Risken 

kan baserat på tidigare presenterad teori uppfattas högre vid kontantbetalning, speciellt till 

ett e-handelsföretag som kunden känner låg tillit till. 

3.2.2. Beroende variabel 

Våra oberoende variabler tillit och betalningsalternativ ställs mot vår beroende variabel 

kundtillfredsställelse. Kundtillfredsställelse definieras som en kunds uppfattning om 

företagets totala prestation (Johnson och Fornell 1991). 

3.2.3. Analysmetod 

Vår insamlade data från experimentet kommer att analyseras statistiskt med en 2-vägs 

ANOVA vilket är en variansanalys på tre variabler. Denna analysmetod är väl beprövad 

och lämpar sig bra vid analys av flera variabler. Fördelen med ANOVA i jämförelse med 

ett vanligt t-test är att vi inte får ett så kallat familywise error. Familywise error 

uppkommer vid t-test för tre variabler på grund av att två variabler åt gången testas mot 

varandra. För att få med alla korsningar krävs tre separata test. Eftersom att varje test har 

ett konfidensintervall på 95 % multipliceras denna marginal tre gånger vid tre olika tester. 

Detta ger ett faktiskt konfidensintervall på runt 86 % så ANOVA som analysmetod är 

säkrare vid flera variabler eftersom endast ett test utförs med 95 % konfidensintervall 

(Field 2009).  
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4. Resultat 

Studien om tillfredställelse gav signifikanta huvudeffekter mellan tillit och 

kundtillfredsställelse samt risk och kundtillfredsställelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tabell 1. Deskriptiv statistik för experimentet 

En två-vägs ANOVA på vår insamlade data visade att valet av betalningsalternativ har en 

signifikant effekt på kundtillfredsställelsen och hur nöjd kunden är. Vi använde 

medelvärden för utfallet och fann en signifikant huvudeffekt av tillit på 

kundtillfredsställelse med F(1,104)=46,362 och P<.000, se tabell 1 och 2. Det betyder att 

tilliten till en webbshop har en tydlig effekt på hur nöjd kunden är med företaget i form 

av kundtillfredsställelse. Vår andra variabel var risk manipulerad med hjälp av 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Satisfaction 

Trust Payment Form Mean Std. Deviation N 

Low 

dimension2 

Credit 3,2912 1,05357 26 

Cash 2,0331 ,69233 26 

Total 2,6621 1,08744 52 

High 

dimension2 

Credit 4,6513 1,24650 30 

Cash 3,4396 1,10760 26 

Total 4,0888 1,32239 56 

Total 

dimension2 

Credit 4,0198 1,33878 56 

Cash 2,7363 1,15785 52 

Total 3,4019 1,40548 108 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Satisfaction 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 95,904
a
 3 31,968 28,795 ,000 

Intercept 1210,123 1 1210,123 1089,995 ,000 

Trust 51,471 1 51,471 46,362 ,000 

PaymentForm 41,016 1 41,016 36,945 ,000 

Trust * PaymentForm ,014 1 ,014 ,013 ,909 

Error 115,462 104 1,110   

Total 1461,206 108    

Corrected Total 211,366 107    

Tabell 2. ANOVA (2-vägs) resultattabell 
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betalningsalternativ och även där har vi en signifikant huvudeffekt med F(1,104)=36,945 

och P<.000.  

Vi testade även om sambandet mellan betalningsalternativ och tillit hade någon 

gemensam interaktionseffekt. Med F(1,104)=0,013 och P>.90 ser vi att de inte har någon 

interaktionseffekt utan endast finns två separata huvudeffekter genom tillit och risk på 

kundtillfredsställelse. Dock indikerar den extremt låga signifikansen att dessa har en tydlig 

additativ effekt på tillfredsställelsen. 

 

4.1. Analys och Diskussion 

Diagrammet på nästa sida visar kundtillfredsställelse som den beroende variabeln och 

mäts på en sjugradig skala. Den gröna linjen visar hur deltagarna ställde sig till de olika 

betalningsalternativen för ett e-handelsföretag som de kände hög tillit till. Den blå linjen 

visar samma sak men för e-handelsföretag som kunden känner låg tillit till. Vi har stöd för 

hypotes ett om att låg risk (kreditbetalning) som betalningsalternativ ger högre 

kundtillfredsställelse än hög risk (kontantbetalning) då medelvärdena för kredit ligger 

högre upp än kontantbetalning gör. En kund vill allra helst ha varan i handen innan denne 

betalar för den. Det beror på att kunderna vill veta vad de köper och det är svårt att veta 

om en produktbeskrivning och bild på ett e-handelsföretags hemsida stämmer överens 

med verkligheten (Park och Kim 2003). Vi har även stöd för hypotes två om att ett 

företag som kunden känner hög tillit till ger högre kundtillfredsställelse än ett företag med 

låg tillit genom att den gröna linjen ligger högre upp än den blå. Slutligen stöds hypotes 

tre av resultatet om att upplevd risk med ett betalningsalternativ har i kombination med 

tilliten till ett e-handelsföretag en additativ effekt på kundtillfredsställelse för samma 

företag. Detta innebär att vi har en additativ effekt som även stöds av ett lågt 

signifikansvärde för interaktionen mellan tillit och betalningsalternativ i våra resultat samt 

att linjerna i diagram 1 är närmast helt parallella. 
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Diagram 1. Grafisk illustration av sambandet mellan risk, tillit och kundtillfredsställelse  

Vi visar att kundtillfredsställelse för e-handelsföretag som konsumenter känner hög tillit 

till är högre än för e-handelsföretag kunden känner låg tillit till, detta stöder vår hypotes 

två och teoretiska del om att tilliten är mycket viktig för kundtillfredsställelsen (Morgan 

och Hunt 1994). Vi kan dock se att ett e-handelsföretag som förknippas med låg tillit och 

erbjuder kreditbetalning ger ungefär samma kundtillfredsställelse som att handla hos ett e-

handelsföretag som kunden känner hög tillit till men som endast erbjuder 

kontantbetalning. En kund kan alltså tänka sig välja att handla från ett företag som anses 

mindre säkert om denne kan betala efter leverans om det enda alternativet är att betala 

före leverans hos ett säkert e-handelsföretag. Det här är en konkurrensfördel ett nytt e-

handelsföretag kan utnyttja mot de etablerade företag som endast erbjuder 

kontantbetalning.   

Vad som är intressant med resultatet på kundtillfredsställelse är att vi sett en blygsam nivå 

på den sjugradiga skalan. Ingen av medelvärdena når över fem och som lägst utläser vi 

strax över två. Detta kan bero på att deltagarna inte har en överdrivet stor positiv 

inställning till e-handel överlag men som vi beskrev i teorin är valmöjligheter mycket 

viktigt för att kunden ska känna sig tillfredsställd (Doney och Cannon 1997). Trots köp 
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från ett pålitligt e-handelsföretag blir kunden inte väldigt nöjd med att endast kunna betala 

efter leverans utan vill sannolikt ha valmöjligheten att välja andra betalningsalternativ.  

En del kan förvänta sig att linjen för företaget som inger hög tillit borde haft mindre 

lutning eller rent av vara horisontell då det inte borde spela någon roll vilket 

betalningsmedel kunden använder om företaget ändå är säkert. Förklaringen till det kan 

vara att människor är lite tveksamma till e-handel i allmänhet och inte kan lita fullt ut på 

om de kommer att få varan eller inte trots att företaget har ett gott rykte.  

Tidigare studier och teorier på höjda avgifter existerar och visar sig ha en effekt på 

användandet. Vi tänkte därför se på avgifternas effekt på betalningsalternativ, men det 

hade krävt betydligt fler deltagare och tid. De går även att spekulera i huruvida höjda 

avgifter har en påverkan särskilt på studenter. Liknande skulle pris kunna vara en variabel 

som sannolikt kan spela roll på kundtillfredsställelsen. Hur mycket kan kunden tänka sig 

betala extra för en vara för att få handla från ett företag som denne känner hög tillit till är 

en fråga som kan ställas. Skulle ett högre pris kanske vara acceptabelt om kunden får välja 

det betalningsalternativ som passar bäst? Dessa är frågor vi inte kunnat besvara men vore 

intressant forskning för framtiden. 

 

4.2. Slutsatser och implikationer 

Syftet med denna studie var att se hur risken, manipulerat med olika betalningsalternativ 

och kundens uppfattade tillit till företaget påverkar kundtillfredsställelsen vid köp från ett 

e-handelsföretag. 

Vi har med hjälp av studien gett stöd för våra tre hypoteser. Betalning efter kunden 

mottagit varan (kredit) ger högre kundtillfredsställelse än att betala innan leverans 

(kontant) vilket var vår första hypotes. Även vår andra hypotes att ett företag som inger 

hög tillit till kunden alltid har högre kundtillfredsställelse än ett företag som inger låg tillit 

har getts stöd från studien. Ett etablerat e-handelsföretag med ett känt varumärke har som 

nämnts i teorin en konkurrensfördel över mindre välkända företag i och med sitt rykte 

och storlek vilket ökar tilliten (Doney och Cannon 1997).  

Vi har från teoridelen visat att tilliten spelar en viktig roll för kundtillfredsställelsen och 

det bekräftar vi med vår studie (Morgan och Hunt 1994). Det finns väldigt lite teori och 

tidigare studier på hur e-handelns betalningsalternativ påverkar kundtillfredsställelsen, 

men även där har vi visat att det har en signifikant effekt på kundtillfredsställelsen.  

Både tillit och betalningsalternativ har enskilt en direkt signifikant effekt på 

tillfredställelsen men även den upplevda risken (betalningsalternativ) i kombination med 

tilliten till ett e-handelsföretag har en additativ effekt på kundtillfredsställelse för samma 
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företag vilket alltså gav stöd åt hypotes 3. Dock har de inte tillsammans en signifikant 

interaktionseffekt på kundtillfredsställelse. 

Det är viktigt att kunden uppfattar e-handelsföretaget som tryggt och säkert vilket leder 

till en ökad tillit, de kan bidra till att kunden faktiskt genomför köpet och inte backar ut i 

sista stund. För att e-handelsföretag ska kunna öka kundtillfredsställelsen bör de sannolikt 

erbjuda fler än ett betalningsalternativ för att kunden ska kunna välja de som passar dem 

själva bäst för tillfället men för att bevisa detta krävs vidare forskning. Om företaget 

måste välja att endast erbjuda ett betalningsalternativ borde de erbjuda kreditbetalning 

eftersom det ger högre kundtillfredsställelse än kontantbetalning. Ett företag som har låg 

tillit från kunderna kan fortfarande konkurrera med ett företaget som kunderna känner 

hög tillit till om de erbjuder kreditbetalning när det säkrare företaget endast erbjuder 

kontantbetalning. Dessa två har ungefär samma kundtillfredsställelse då tillitsnivån skiljer 

sig för de olika betalningsalternativen.  

Vidare forskning kan göras på priser som variabel och studera effekten på avgiftsbelagda 

betalningsalternativ. Vissa företag tar ut avgifter om kunden vill betala med faktura och 

detta har sannolikt en påverkan på kundtillfredsställelsen. För priser kan det studeras hur 

mycket en kund är villig att betala extra för att använda det betalningsalternativ som 

passar kunden bäst eller handla från det företag som denne har högst tillit till.  
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6. Bilagor 

Bilaga 1 – Enkäter 

S1-R__ 

 Student  

 Ej student 

 

 Läser program:________________ 

 Fristående kurs:____________________ 

Handlade senast från e-handel 

 Mindre än 1 dygn sen 

 Mindre än 1 vecka sen 

 Mindre än 1 månad sen 

 Mer än 1 månad sen 

 Aldrig handlat via e-handel

 

Tänk dig att du handlar varor från ett svenskt välkänt e-handelföretag som är 

enda leverantör av de varor du ska köpa. Företaget är leveranssäkert och anslutet 

till Trygg e-handel. Företaget har bra omdömen från tidigare och återkommande 

konsumenter och rekommenderas varmt av flertalet i din umgängeskrets.  

Ranka nedanstående påståenden utifrån skalan 1-7 

(1=Oenig, 4=Neutral, 7=Enig) 
___ T1 – E-handelsföretaget är opålitligt 

___ T2 – E-handelsföretaget kan man inte lita på, det finns för många osäkerhetsfaktorer 

___ T3 - I allmänhet kan jag inte lita på att löftena e-handelsföretaget ger hålls 

___ T4 – Handel med e-handelsföretaget är riskabelt 

___ T5 – Handel med e-handelsföretaget innebär osäkerhet eller sårbarhet 

___ T6 - Det finns negativa utfall med handel från e-handelsföretaget 

___ T7 - Jag tycker det är farligt att använda mig av e-handel med det här företaget 

 

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

 

Du kan endast betala kontant före leverans med t.ex. Visa och MasterCard. 

Ranka nedanstående påståenden utifrån skalan 1-7 

(1=Oenig, 4=Neutral, 7=Enig) 
___ S1 – Jag kan inte tänka mig att rekommendera det här e-handelsföretaget till andra 

___ S2 – Jag är missnöjd med e-handelsföretaget i sin helhet 

___ S3 - Jag är missnöjd med att jag måste betala före leverans 

___ S4 – Företaget gör inte sitt yttersta för att tillfredställa mig som konsument 

___ S5 – Jag kan inte tänka mig att handla varor för ett högre belopp t.ex. TV eller dator från 

det här e-handelsföretaget 

___ S6 – Jag är missnöjd med att handla från ett e-handelsföretag med det här ryktet 

___ S7 – Jag är missnöjd med begränsningen av betalningsalternativ
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S2-R__  

 Student  

 Ej student 

 

 Läser program:________________ 

 Fristående kurs:____________________ 

Handlade senast från e-handel 

 Mindre än 1 dygn sen 

 Mindre än 1 vecka sen 

 Mindre än 1 månad sen 

 Mer än 1 månad sen 

 Aldrig handlat via e-handel

 

Tänk dig att du handlar varor från ett svenskt välkänt e-handelföretag som är 

enda leverantör av de varor du ska köpa. Företaget är leveranssäkert och anslutet 

till Trygg e-handel. Företaget har bra omdömen från tidigare och återkommande 

konsumenter och rekommenderas varmt av flertalet i din umgängeskrets.  

Ranka nedanstående påståenden utifrån skalan 1-7 

(1=Oenig, 4=Neutral, 7=Enig) 
___ T1 – E-handelsföretaget är opålitligt 

___ T2 – E-handelsföretaget kan man inte lita på, det finns för många osäkerhetsfaktorer 

___ T3 - I allmänhet kan jag inte lita på att löftena e-handelsföretaget ger hålls 

___ T4 – Handel med e-handelsföretaget är riskabelt 

___ T5 – Handel med e-handelsföretaget innebär osäkerhet eller sårbarhet 

___ T6 - Det finns negativa utfall med handel från e-handelsföretaget 

___ T7 - Jag tycker det är farligt att använda mig av e-handel med det här företaget 

 

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

 

Du kan endast betala med kredit efter leverans med t.ex. faktura eller 

delbetalning.  

Ranka nedanstående påståenden utifrån skalan 1-7 

(1=Oenig, 4=Neutral, 7=Enig) 
___ S1 – Jag kan inte tänka mig att rekommendera det här e-handelsföretaget till andra 

___ S2 – Jag är missnöjd med e-handelsföretaget i sin helhet 

___ S3 - Jag är missnöjd med att jag måste betala efter leverans 

___ S4 – Företaget gör inte sitt yttersta för att tillfredställa mig som konsument 

___ S5 – Jag kan inte tänka mig att handla varor för ett högre belopp t.ex. TV eller dator från 

det här e-handelsföretaget 

___ S6 – Jag är missnöjd med att handla från ett e-handelsföretag med det här ryktet 

___ S7 – Jag är missnöjd med begränsningen av betalningsalternativ
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S3-R__ 

 Student  

 Ej student 

 

 Läser program:________________ 

 Fristående kurs:____________________ 

Handlade senast från e-handel 

 Mindre än 1 dygn sen 

 Mindre än 1 vecka sen 

 Mindre än 1 månad sen 

 Mer än 1 månad sen 

 Aldrig handlat via e-handel

 

Tänk dig att du handlar varor från ett svenskt e-handelföretag som är enda 

leverantör av de varor du ska köpa. Företaget har dåligt rykte och dåliga 

omdömen gällande leverans- och betalningssäkerhet. Bland annat har företaget 

inte skickat ut rätt varor vid utlovad tidpunkt.  

Ranka nedanstående påståenden utifrån skalan 1-7 

(1=Oenig, 4=Neutral, 7=Enig) 
___ T1 – E-handelsföretaget är opålitligt 

___ T2 – E-handelsföretaget kan man inte lita på, det finns för många osäkerhetsfaktorer 

___ T3 - I allmänhet kan jag inte lita på att löftena e-handelsföretaget ger hålls 

___ T4 – Handel med e-handelsföretaget är riskabelt 

___ T5 – Handel med e-handelsföretaget innebär osäkerhet eller sårbarhet 

___ T6 - Det finns negativa utfall med handel från e-handelsföretaget 

___ T7 - Jag tycker det är farligt att använda mig av e-handel med det här företaget 
 

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

 

Du kan endast betala kontant före leverans med t.ex. Visa och MasterCard. 

Ranka nedanstående påståenden utifrån skalan 1-7 

(1=Oenig, 4=Neutral, 7=Enig) 
___ S1 – Jag kan inte tänka mig att rekommendera det här e-handelsföretaget till andra 

___ S2 – Jag är missnöjd med e-handelsföretaget i sin helhet 

___ S3 - Jag är missnöjd med att jag måste betala före leverans 

___ S4 – Företaget gör inte sitt yttersta för att tillfredställa mig som konsument 

___ S5 – Jag kan inte tänka mig att handla varor för ett högre belopp t.ex. TV eller dator från 

det här e-handelsföretaget 

___ S6 – Jag är missnöjd med att handla från ett e-handelsföretag med det här ryktet 

___ S7 – Jag är missnöjd med begränsningen av betalningsalternativ
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S4-R__

 Student  

 Ej student 

 

 Läser program:________________ 

 Fristående kurs:____________________ 

Handlade senast från e-handel 

 Mindre än 1 dygn sen 

 Mindre än 1 vecka sen 

 Mindre än 1 månad sen 

 Mer än 1 månad sen 

 Aldrig handlat via e-handel

 

Tänk dig att du handlar varor från ett svenskt e-handelföretag som är enda 

leverantör av de varor du ska köpa. Företaget har dåligt rykte och dåliga 

omdömen gällande leverans- och betalningssäkerhet. Bland annat har företaget 

inte skickat ut rätt varor vid utlovad tidpunkt.  

Ranka nedanstående påståenden utifrån skalan 1-7 

(1=Oenig, 4=Neutral, 7=Enig). 
___ T1 – E-handelsföretaget är opålitligt 

___ T2 – E-handelsföretaget kan man inte lita på, det finns för många osäkerhetsfaktorer 

___ T3 - I allmänhet kan jag inte lita på att löftena e-handelsföretaget ger hålls 

___ T4 – Handel med e-handelsföretaget är riskabelt 

___ T5 – Handel med e-handelsföretaget innebär osäkerhet eller sårbarhet 

___ T6 - Det finns negativa utfall med handel från e-handelsföretaget 

___ T7 - Jag tycker det är farligt att använda mig av e-handel med det här företaget 

 

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

 

Du kan endast betala med kredit efter leverans med t.ex. faktura eller 

delbetalning.  

Ranka nedanstående påståenden utifrån skalan 1-7 

(1=Oenig, 4=Neutral, 7=Enig). 
___ S1 – Jag kan inte tänka mig att rekommendera det här e-handelsföretaget till andra 

___ S2 – Jag är missnöjd med e-handelsföretaget i sin helhet 

___ S3 - Jag är missnöjd med att jag måste betala efter leverans 

___ S4 – Företaget gör inte sitt yttersta för att tillfredställa mig som konsument 

___ S5 – Jag kan inte tänka mig att handla varor för ett högre belopp t.ex. TV eller dator från 

det här e-handelsföretaget 

___ S6 – Jag är missnöjd med att handla från ett e-handelsföretag med det här ryktet 

___ S7 – Jag är missnöjd med begränsningen av betalningsalternativ
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Bilaga 2 – T-test för tillit 

Group Statistics 

 Trust N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Trust1 Low 52 2,3490 ,92397 ,12813 

High 56 5,2834 1,04759 ,13999 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Trust

1 

Equal 

variances 

assumed 

1,489 ,225 -15,390 106 ,000 -2,93435 ,19066 -3,31237 -2,55634 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-15,462 105,729 ,000 -2,93435 ,18978 -3,31062 -2,55809 
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