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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om man kan påverka en användares 
förtroende för e-handel genom att med hjälp av PRIME erbjuda användaren en 
funktion för att återkalla eller ändra personuppgifter hos ett e-handelsföretag. 
PRIME är ett verktyg för att skydda användarens personuppgifter, t.ex namn, 
adress och kreditkortsnummer, på Internet. Användaren ska själv ha kontroll 
över, och veta vem som har fått tillgång till hans/hennes personuppgifter. 
PRIME är ännu på prototypstadiet och undersökningen genomfördes med hjälp 
av animationer som avslutades med Wizard of Oz-baserad interaktion med en 
liten mock-up. Tio personer deltog i testet. Enkätbaserade intervjuer användes 
både före och efter experimentet. 

 

De tester som genomförts har inte lyckats påvisa att man kan påverka 
användarens förtroende genom att öka funktionaliteten och därigenom 
användbarheten på en tjänst. Oavsett erfarenhet av Internet och e-handel så var 
det företagets varumärke och testdeltagarnas egna tidigare erfarenheter och 
andras erfarenheter som var den starkaste förtroendeskapande faktorn menade 
testpersonerna. Att kunna återkalla eller ändra information är funktioner som 
man borde kunna förvänta sig av en tjänst som PRIME, menade flera av 
testpersonerna. De flesta (8 av 10) tyckte att det var bra funktioner, men 5 av 10 
(3 av de 8) såg inget behov av att använda sådana funktioner eftersom man bara 
handlar av företag som man litar på.  
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1 Inledning 

1.1 Internet 
Allt eftersom informationsteknologin blir mer genomträngande och kraftfull 
minskar den personliga integriteten. Vår personliga data sprids utanför vår 
kontroll. Vi presenterar oss snart lika ofta med personnummer som med namn. 
Mängden personuppgifter som finns tillgänglig på Internet har ökat kraftigt de 
senaste åren. Användare lämnar aktivt ut personuppgifter när de handlar på 
Internet, men också passivt genom att lämna elektroniska spår efter sig i logfiler 
(Telzrow & Kobsa, 2003). 

 

Våra köpvanor håller på att förändras. Vi handlar mer och mer över Internet. 
Men hur kan vi avgöra om ett e-handelsföretag är seriöst eller inte? Många 
användare litar till rykten från tredje person och eventuellt tidigare egna 
erfarenheter från e-handelsföretaget (Jenssen & Kline, 2005). Detta kräver att 
e-handelsföretagen först skapar ett förtroende hos användaren och sedan 
upprätthåller det. 

 

Att Internet inte nått sin fulla potential tros bero på att alla användare inte känner 
sig bekväma och säkra på Internet (Turner, 2001). Användare vill inte lämna ut 
sitt kreditkortsnummer eller sina personuppgifter eftersom det finns risk för 
olika typer av bedrägerier. Vid valet mellan personnummer och 
kreditkortsnummer hade man lättare att lämna ut sitt personnummer än sitt 
kreditkortsnummer. Det många glömmer i sammanhanget är att kreditkort går att 
spärra, men inte personnummer (Cheskin 1999). 

 

Att konsumenterna är avvaktande till e-handel, trots god tillgång till Internet, 
motverkar e-handelns utveckling (Konkurrensverket, 2001). Att konsumenterna 
är avvaktande beror enligt Post & Telestyrelsen (2003) främst på användarnas 
bristande förtroende för Internet och deras låga medvetenhet om säkerheten på 
Internet. Även Post & Telestyrelsen ser vår oro som ett hinder för Internets 
utveckling. Något som också kan motverka e-handelns utveckling är bristande 
användarvänlighet. Därför är det viktigt att e-handelsföretagen utformar sina 
webbplatser på ett enkelt och förtroendeingivande sätt (Konkurrensverket, 
2001). 

 

1.2 Säkerhet på Internet 
I dagens informationssamhälle sker allt mer kommunikation över Internet. De 
lagar och förordningar för datasäkerhet som finns idag räcker inte till för att 
skydda individen menar Telzrow & Kobsa, (2003). Användaren har ingen 



  

kontroll över vem som har tillgång till personuppgifterna eller till vad de kan 
komma att användas till. 

 

Användarna har blivit mer medvetna om att deras personuppgifter sprids och att 
de kan utnyttjas på fel sätt. Maria Ottoson skrev redan 1999 i Computer Sweden 
att 55% av de svenska företagen samlar information om sina kunder via Internet. 
Uppgifterna används främst för selektiv marknadsföring. Av de företag som inte 
samlar kunddata så planerade de flesta att göra det i framtiden. Idag är vi mer 
medvetna om hur våra personuppgifter kan missbrukas så intresset för att själva 
bestämma över vem som ska få tillgång till våra personuppgifter ökar. 

 

1.3 PRIME 
Privacy and Identity Managenent for Europe (PRIME) är ett EU-projekt där mer 
än 20 organisationer från 9 länder deltar (februari 2004 – februari 2007). Syfte 
med projektet är att ta fram ett verktyg (som i denna uppsats fortsättningsvis 
kommer att kallas PRIME) för att skydda användarens personuppgifter, t.ex 
namn, adress och kreditkortsnummer, på Internet. Användaren ska själv ha 
kontroll över, och veta vem som har fått tillgång till sina personuppgifter. 
Användaren ska också själv kunna bestämma vilken del av personuppgifterna 
som användaren vill dela med sig av. Detta görs genom att skapa olika roller. 
Precis som man i vardagslivet har olika roller som t.ex. anställd, pappa, 
fotbollstränare, styrelsemedlem, så skapar man i PRIME olika roller som delar 
med sig olika mycket och olika delar av personuppgifterna. I Figur 1 lämnar 
Karin ut olika delar av sin identitet beroende på om hon pratar med sina vänner, 
myndigheter eller vården. Hon lämnar ut den del av sin identitet som behövs för 
att hon ska kunna identifiera sig och utföra sin uppgift. 

 

 

Karins identitet

Utseende 

Karin 

Dagbok 

Telefon-
nummer 

Intressen

Skatt 

Namn 

Blodgrupp

Inkomst 

Vänner 

Myndigheter

Sjukhus 

Namn 

U  tseende

Intressen 

Telefon-
nummer 

Inkomst 

Skatt 

Blod-
grupp 

Dagbok 

Figur 1  Exempel på en persons olika roller 
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Beroende på vilken roll användaren valt och hur den rollen är registrerad, styr 
PRIME vilken information som blir synlig för e-handelsföretaget. Om ingen roll 
väljs är man automatiskt anonym och kan då handla helt anonymt. Syftet med 
anonymt köp är att de som deltar i genomförandet av köpet bara får information 
om delar av köpet. E-handelsföretaget vet vilken produkt någon köpt, 
betalningsföretaget vet summan någon köpt för, och leveransföretaget vet att 
någon handlat något men inte vad, vem eller för hur mycket. Det är bara 
användaren som har hela bilden av köpet. Alla köp sparas i en logg i 
användarens PRIME-system så att användaren har möjlighet att gå tillbaka och 
se vem som har fått tillgång till vilka personliga data. 

 

I PRIME-projektet undersöks också vilka möjligheter det finns för att hjälpa 
användaren att ”kräva tillbaka” eller ändra på personuppgifter som 
e-handelsföretaget fått tillgång till. Det ska finnas möjlighet att kräva tillbaka 
sina personuppgifter när köpet är genomfört för att förhindra att ens 
personuppgifter missbrukas i annat syfte av e-handelsföretaget eller säljs vidare 
till något annat e-handelsföretag. Idag när man handlar något på Internet måste 
man uppge personuppgifter och ibland även kreditkortnummer. Dessa uppgifter 
lagras och kan i fel händer utnyttjas på fel sätt, som t.ex. kreditkortsbedrägerier, 
spam, direktreklam, kartläggning av levnadsvanor, fritidsintressen och åsikter. 

 

1.4 Syfte 
Det har gjorts ett flertal tidigare användartester av gränssnitt för PRIME. Vid 
dessa kom bl.a följande kommentarer upp (se Deliverable D06.1.b, kapitel 6): 

 ”… even if it is good to see what information has been sent it is too 
late anyway because you can not undo it.” 

 “I don’t know what I would have done if I had seen a list of strange 
places that had received my data – what I would have done then?” 
 

Användarna i de tidigare användartesterna tyckte att det var bra att kunna se vem 
som fått tillgång till deras personliga data, men visste inte hur man skulle göra 
för att återkalla den. Enligt Personuppgiftslagen (PuL, 1998) har man rätt att 
begära att ens personuppgifter tas bort från ett företags register. Det gör man 
normalt genom en skriftlig begäran till företaget.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om man kan påverka en användares 
förtroende för e-handel genom att PRIME-systemet erbjuder användaren en 
funktion för att återkalla eller ändra personuppgifter hos ett e-handelsföretag. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. Kapitel 1 är en inledning till ämnet och 
beskriver syftet med uppsatsen. Kapitel 2 ger en bakgrund till ämnet genom att 
ta upp delar av den litteratur som finns i ämnet. Kapitel 3 beskriver den metod 
som använts. Kapitel 4 beskrivs genomförandet av testsessionerna. I kapitel 5 
redovisas testresultaten. I kapitel 6 jämförs testresultatet med tidigare litteratur. 
Kapitel 7 är en slutsats huruvida syftet med uppsatsen uppfyllts. Kapitel 8 
innehåller en källförteckning. Material som användes vid testsessionerna, bland 
annat enkät- och intervjufrågor, finns i fyra bilagor.  
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2 E-handel, säkerhet och förtroende 
Den litteratur som utgör grunden för uppsatsen har valts för att ge en bakgrund 
till följande område: 

 e-handel och betaltjänster 

 säkerhet på Internet 

 trovärdighet och förtroende 

 personlig integritet på Internet 

 

Mycket av litteraturen är från tidigare tester som gjorts för att ta reda på vad som 
definierar en bra webbplats, hur man kan skapa förtroende för sin webbplats. 
Flera av författarna är mycket kända för sitt arbete inom människa-
datorinteraktion. 

 

2.1 E-handel 
Post & Telestyrelsen (2002) skriver att vår oro för Internet kan utgöra ett hinder 
för att viktiga informationstjänster utvecklas och används. Detta har en 
avgörande betydelse när ett samhälle ska skapas där informationsteknik ska 
utgöra en möjlighet till utveckling för näringsliv såväl som för samhällstjänster 
och för enskilda medborgare. 

 

Förtroende för Internet och säkerhetsmedvetenheten är två problem som 
uppmärksammats i den allmänna debatten (Post & Telestyrelsen 2003). Det är 
just användarnas brist på förtroende för Internet (inte till e-handelsföretagen i 
sig) och en låg säkerhetsmedvetenhet hos konsumenterna som är de stora 
hindrena för e-handeln.  

 

Undersökningar gjorda av Turner (2002) och Cheskin Research (1999) visade 
att nästan alla ovana Internetanvändare kände sig otrygga när de skulle använda 
sitt kreditkort på Internet. Av de mer vana användarna var siffran något lägre 
men ändå mycket hög. 

 

Vad är det som gör att vi tycker att det finns risker med att lämna ut vårt 
kreditkortsnummer? Turner (2002) fann i en undersökning att användarnas 
attityd till att handla på Internet är starkt förknippat med hur trovärdigt 
användaren uppfattar att e-handelsföretaget är. Det är alltså användarens 
uppfattning och inte den tekniska kunskapen som avgör om ett köp genomförs 
eller inte. Att e-handelsföretaget ger ett säkert och professionellt intryck är 
viktiga faktorer för hur trovärdigt det uppfattas av användaren. Samma resultat 
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fick även Fogg et al. (2001) fram i sina undersökningar. De gjorde en studie där 
över 1400 personer deltog och 51 webbplatser utvärderades i syfte att ta reda på 
vad det är som gör en webbplats trovärdig. Man kom fram till att kundtjänst 
spelar en viktig roll i sammanhanget. Om e-handelsföretaget inte hade en 
fungerande kundtjänst var det mycket troligt att användaren förr eller senare 
skulle få en dålig erfarenhet och tappa förtroendet för företaget. I en tidigare 
undersökning säger Turner (2001) att det ska vara enkelt att komma i kontakt 
med företaget via, t.ex. e-mail, fax och telefon. Det är också viktigt att man får 
snabba och korrekta svar av kundtjänst. Cheskin Research (1999) använder ordet 
”fulfillment” när de beskriver kundtjänsten och de funktioner som den uppfyller. 
De menar också att kundtjänsten är en viktig förtroendeskapande faktor. 

 

Cheskin Research fann också i sin studie att de yngre användarna, i åldern 
19 - 25, såg färre risker med Internet och användning av kreditkort än de äldre. 
De såg heller ingen större risk med att lämna ut personuppgifter på Internet. 
Cheskin Research tror att detta beror på att de växt upp med Internet och dess 
fördelar och nackdelar och har helt enkelt accepterat att verkligheten ser ut så. 
Enkelheten, bekvämligheten, utbudet och de lägre priserna väger upp de 
eventuella risker som finns. 

 

2.2 Säkerhet på Internet 
Säkerhet är bara en del av ett e-handelsföretags trovärdighet, skriver Egger & 
Abrazhevich (2001). Andra delar som tillsammans utgör e-handelsföretagets 
trovärdighet är användarvänlighet och pålitlighet. Man menar att det är viktigt 
att man tydligt förmedlar till användaren vilken säkerhetspolicy man har. 

 

Turner (2001) delar i en undersökning upp användarna i två kategorier, vanliga 
användare och expertanvändare, för att se hur dessa två gruppers åsikter om 
säkerhet på Internet skiljer sig åt. Experterna tyckte att säkerhet och personlig 
integritet är något som användarna själva ska ta hand om genom att konfigurera 
sin dator och ständigt inhämta ny kunskap om säkerhet. ”Vanliga” användare 
däremot litade till e-handelsföretagens rykte (varumärke), sin egen erfarenhet av 
e-handelsföretaget samt rekommendationer från tredje part. Människan är enligt 
Schneider (2000) den svagaste länken i säkerhetskedjan. Nilsen (2004) skriver i 
sin artikel User Education Is Not the Answer to Secqurity Problems att 
Internetbedrägeri inte kan motverkas genom att utbilda användare i 
säkerhetsrutiner. Visst är det bra om alla användare har grundläggande 
kunskaper i om hur man skyddar sig mot bedrägeri, men att lägga allt ansvar på 
användaren skulle inte fungera. Användarens nyfikenhet skulle begränsas av 
rädslan att bli utsatt för bedrägeri och därmed kommer Internets fulla potential 
aldrig att utnyttjas. Nielsen skriver också att ansvaret för att skydda sig mot 
Internetbedrägerier inte kan läggas på användaren. Användaren kan se till att ha 
rätt programvaror i sin dator och hålla dessa uppdaterade. I övrigt anser Nielsen 
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att nya teknologier måste tas fram av de organisationer som tillhandahåller 
säkerhetsprogramvaror.  

 

Steve Glenn, CEO of Peoplelink.com säger i en intervju i Cheskin Research 
(1999) att många människor känner sig osäkra inför att lämna ut sitt 
kreditkortsnummer, men det kommer att förändras när allt fler ser att det faktiskt 
är säkert. Han säger också att media bär ett stort ansvar för den stora osäkerheten 
som finns idag för att lämna ut kreditkortsinformation. Cheskin Research 
sammanfattar sin studie med att varumärken som är kända kan leva på detta ett 
tag, men man kan inte fuska med andra kriterier som användarvänlighet, 
säkerhet, professionalism, etc., för brister inom dessa områden kan ge 
användaren en dålig erfarenhet av företaget och trovärdigheten minskar. Ett 
varumärke som inte är känt måste uppfylla alla kriterier från början eftersom de 
inte har något rykte att leva på. 

 

2.3 Betaltjänster 
Post & Telestyrelsen (2004) skriver följande om betalsystem: 

 

”Betalningssystemen utgör ett nödvändigt fundament i ett modernt 
samhälle, i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. Systemen 
för betalningar måste vara stabila, säkra och effektiva, för att individers, 
organisationers och hela staters ekonomier ska kunna fungera. De utgör 
en grundläggande infrastruktur i samhället. 

 

Det finns olika anledningar, enligt Post & Telestyrelsen (2004), till att efterstäva 
en ökad användning av elektroniska betaltjänster som t.ex. att minska den 
dyrbara hanteringen av kontanter som skapar risker för rån och pengatvätt samt 
att effektivisera betalflöden och administration. Post & Telestyrelsen (2001) 
menar också att e-handeln blir mer attraktiv om det finns en smidig 
betalningslösning till rimlig uppoffring för kunden. Enligt Computer Sweden 
(2004) är det 77 % av alla svenskar som handlar varor eller tjänster över 
Internet, någon gång om året. Hälften av dessa väljer att betala med faktura eller 
postförskott istället för att betala över Internet.  

 

Post & Telestyrelsen (2003) anger betaltjänster som en av de viktigaste 
förutsättningarna för e-handel. De menar att betaltjänsterna måste vara lätta att 
komma igång med, säkra och smidiga att använda för att konsumenterna ska 
använda dem. Det måste vara mer attraktivt än att använda gamla traditionella 
betalsätt som postförskott och faktura.  
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Post & Telestyrelsen (2003) ser två betydande hinder för betaltjänster: 

 Bristande förtroende för Internet 
För att skapa förtroende hos konsumenterna måste en trovärdig 
betaltjänst accepteras på många (helst alla) webbplatser. 
Konsumenterna vill dessutom ha referenser från vänner och bekanta 
som själva har använt betalsystemet. Även betaltjänstens varumärke 
är viktigt vid konsumenternas val av betaltjänst. 

 Tekniskt utformning 
Betalsystemen har en låg användbarhet, de är krångliga att använda. 
Den information om betaltjänsten som konsumenterna får på 
webbplatsen är otillräcklig vilket även betaltjänstens kundtjänst ofta 
är. En högre säkerhet kan också innebära mer krångel för 
användarna. Denna observation återfinns hos många författare, 
exempelvis Preese et al. (2002) samt Egger & Abrazhevich (2001) 
som menar att säkerhet och användarvänlighet (lätt att använda) är 
två faktorer som kan motverka varandra. För att göra något så säkert 
som möjligt så kan det bli mer omständligt att använda. 

 

2.4 Förtroende 
2.4.1 Definition 

Svenska akademiens ordlista definierar tillit som förtroende och förtröstan. 

 

Post & Telestyrelsen (2002) skriver i sin rapport Tillit till IT vid 
Internetanvändning att ”Tillit till IT” motsvarar IT-säkerhet för användare av 
elektronisk kommunikation över Internet. Man menar att tillit till IT är ett 
samlingsbegrepp som innefattar säkerhet kring elektronisk 
informationshantering. 

 

Aguirre-Bianchi (2003) definierar tillit som ett uttryck för individens förtroende 
för de agenter (människor, institutioner, system, maskiner) som hon förlitar sig 
på med förväntan att minska osäkerheten beträffande resultatet av dennes 
handlingar. Individen förväntar sig en reducering av ovissheten inför komplexa 
operationer och abstrakta system. 

 

Meta Group, som är ett av världens ledande företag för undersökningar och 
analyser av IT (ITPS, 2003), definierar tillit som en egenskap av tjänster och 
affärsprocesser som måste säkras genom informationssäkerhet och så 
småningom rent tekniska åtgärder. Konsumenten skapar enligt ITPS (2003) tillit 
till ett e-handelsföretag genom att bedöma förtroende, riskbedömning, nytta och 
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komplexitet. E-handelsföretaget kan skapa tillförlitlighet genom säkerhet, 
riktighet, enkelhet och kvalité. 

 

Förtroende är som en katalysator för mänskligt samarbete. Det låter folk agera 
spontant och hjälper ekonomin att fungera smidigt. Brist på förtroende är som 
grus i det sociala maskineriet. Detta påpekar ett par författare i en artikel om 
tekniker för tillit i e-handel publicerad i Electronic Commerce Research, (Patton 
& Jøsang 2004). 

 

2.4.2 Skapa förtroende (tillit) 
Trovärdighet är något subjektivt som bestäms av användaren (mottagare) och 
inte av skaparen (avsändaren) av en webbplats. Skaparen av webbplatsen har 
flera faktorer till sitt förfogande när en webbplats skapas (Fogg et al., 2001). 
Webbplatsen ska: 

 likna den ”riktiga” världen i så stor utsträckning som möjligt. 

 vara användarvänlig. 

 visa tidigare erfarenheter från andra användare. 

 vara transparent och ha tydlig information om sin policy. 

 vända sig direkt till användaren (komma ihåg tidigare besök av 
användaren). 

 undvika reklam. 

 vara professionellt utformad. 

 

Nilsen Norman Group (2000) har gjort en stor studie i människors förtroende för 
e-handel där 64 testpersoner från USA och Danmark deltog. Förtroendet mättes i 
”hur gärna en användare lägger ner tid, pengar och personuppgifter på ett  
e-handelsföretag i utbyte mot varor och tjänster som uppfyller vissa 
förväntningar”. Resultatet av studien blev följande åtta faktorer som användarna 
ansåg som viktiga för att skapa förtroende:  

 

1. Tydlig, kortfattad och lättillgänglig information om företaget 
Det ska vara lätt att komma i kontakt med och undersöka företaget. Om 
ett e-handelsföretag redan finns som ett vanligt, fysiskt, 
detaljhandelsföretag så ska det dra nytta av det förtroende det redan har. 
Användare som har en bra eller dålig erfarenhet av ett företag 
(detaljhandel eller e-handelsföretag) delar gärna med sig av sina 
erfarenheter. 

2. Bra och tydliga priser 
Priserna ska vara konkurrenskraftiga och inte dölja något. Moms ska 
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ingå, expeditions- och fraktavgifter ska finnas tillgängliga så tidigt i 
processen som möjligt. 

3. Kort och tydlig produktinformation 
Produktinformationen ska vara tydlig, kortfattad och korrekt. Man vill ha 
information om själva produkten, om den finns i lager och vad den 
kostar. 

4. Uppdaterad och professionell webbplats 
Felstavningar ger ett slarvigt intryck och det skapar inte förtroende. 
Gammal information ger också ett slarvigt intryck. 
Felmeddelande ska hjälpa användaren och lösa felet. Det ska inte bara 
tala om vad som är fel utan också hur det kan avhjälpas.  

5. Tydlig och kundfokuserad policy 
E-handelsföretag ska ha kundfokuserade garantier och villkor. Dessa ska 
vara lätta att hitta, tydliga och lätta att förstå. Kan t.ex. vara retur- och 
prova-på-möjligheter och att kunna handla utan att registrera sig som 
kund. 

6. Lämplig, ändamålsenlig användning av personuppgifter 
E-handelsföretaget ska inte kräva mer personuppgifter än nödvändigt. 
Man kan be om mer information om man samtidigt förklarar varför man 
vill ha just denna information, som t.ex. ett telefonnummer för att kunna 
påskynda en order om det skulle uppstå problem.  

7. Trovärdig säkerhet 
Testpersonerna vill ha säkra servrar. Om man inte litar på servern väljer 
man ett alternativt sätt att beställa varor på som fax eller telefon.  

8. Tillgång till kunnig kundtjänst 
Kvalitén på e-handelsföretagets kundtjänst spelar en nyckelroll. Om det 
uppstår problem med en order kan en bra kundtjänst bibehålla 
förtroendet medan en dålig kundtjänst kan rasera förtroendet för hela 
företaget.   

 

I studien kom det också fram att många av testpersonerna hade fler än en 
e-mailadress. Man använde en speciell e-mailadress när man registrerade sig på 
mindre trovärdiga företag. Det fanns till och med testpersoner som skrivit in 
falska e-mailadresser för att kunna handla utan att lämna ut sina riktiga 
personuppgifter. En annan anledning till att man skapar en extra e-mailadress är 
att man vill undvika skräpmail. Ofta när man registrerar sig på ett  
e-handelsföretag så blir man samtidigt prenumerant på företagets reklambrev om 
man inte aktivt väljer bort detta. Nielsen Norman Group menar att för att öka 
trovärdigheten så ska företaget använda omvänd taktik. Användaren måste göra 
ett aktivt val för att få hem nyhetsbreven. Företaget bör också ge information om 
hur ofta nyhetsbreven kommer och hur man gör för att säga upp 
prenumerationen. Företag bör dessutom lova att e-mailadressen inte kommer att 
säljas vidare till andra företag som vill skicka ut nyhetsbrev.  
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Post & Telestyrelsen (2003) ser tillit som något som användare och  
e-handelsföretag skapar tillsammans. Användaren har ett visst förtroende för  
e-handelsföretaget baserat på tidigare egna erfarenheter eller rekommendationer 
från tredje part. Användaren gör även en bedömning av hur stor risk han tar om 
han väljer att köpa något från e-handelsföretaget. Detta vägs mot den nytta (t.ex. 
snabbt, enkelt, billigt) det ger användaren. Tjänsten får heller inte vara för 
komplex för användaren. Om tjänsten är för krånglig väger inte nyttan upp den 
insats tjänsten kräver av användaren. E-handelsföretaget kan se till att 
tjänsten/webbsidan är säker. Detta skapar förtroende hos användaren. Den 
information som finns på hemsidan ska vara riktig och inte gammal. En satsning 
på enkelhet och kvalitet gör att nyttan inte behöver vara så stor för att 
användaren ändå ska välja att genomföra köpet. 

 

Cheskin Research gjorde 1999 en stor studie på förtroendet för e-handel där man 
fann att trovärdighet inte är något man skapar på ett ögonblick utan en dynamisk 
process, baserad på erfarenhet, som växer fram under en tidsperiod. Har man bra 
erfarenheter från ett företag så ökar trovärdigheten, men får man en dålig 
erfarenhet kan förtroendet raseras på ett ögonblick. Det är inte säkert att den 
dåliga erfarenheten måste vara självupplevd utan kan bara vara ett rykte från en 
person man litar på, eller något som spridits i media. Det visade sig också att 
företag som existerade utanför Internet först och hade ett gott rykte, snabbt 
(momentant) fick ett gott rykte även på Internet. Varumärket har större inverkan 
på trovärdigheten än mediet som företaget finns i. 

 

Andra förtroendeskapande faktorer som Cheskin Research (1999) kom fram till i 
sin studie är att även om en webbplats är trovärdig måste den också vara 
professionell, enkel att använda och komplett i form av information och en 
fungerande kundtjänst. Annars är det lätt att användaren får en dålig erfarenhet 
och att förtroendet raseras. Cheskin Research skriver i sin rapport att det är 
viktigt att man tydligt talar om vilken säkerhets och integritestpolicy man har. 
Att man inte ber om mer information av kunden än vad man har användning av. 

 

2.4.3 Varumärke  
Aguirre-Bianchi (2003) skriver att anseendet, ryktet, är en stark faktor som 
påverkar individers förtroende för en agent eller organisation. Men det är inte 
den enda faktorn. Anseende kan konstrueras genom PR och annan reklam. 
Förtroende däremot förutsätter rejäl kvalitetssäkring i system och tjänster. Detta 
skapar även ett starkt varumärke, en garanti på att företaget verkligen står för det 
de utger sig för. Resultatet från Teltzrow & Kobsas studie (2003) visade att så 
många som 74 % av deltagarna skulle känna sig bekväma med att lämna ut 
personuppgifter till ett företag med ett känt varumärke mot ett företag med ett 
okänt varumärke. 
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Om man inte har ett eget starkt varumärke kan man öka förtroendet genom att 
samarbeta med ett annat välkänt företag och därmed kunna få använda det 
företagets logo (varumärke) (Patton & Josang, 2004). 

 

2.5 Personlig Integritet på Internet 
Den första fråga som bör adresseras i processen att skapa trovärdighet anser 
Cheskin Research (1999) är frågan om typen av säkerhet och personlig integritet 
på Internet. I en intervju under studien säger Sean White, CTO of 
WhoWhere.com: 

“Fear around money and transactions will probably be surpassed by fear 
around personal information, identity, and attention. If I lose $20, I´ll be 
pissed but I won’t spend weeks trying to resolve it. The time lost isn’t 
worth it and the money can be recovered. Personal information, once 
released is hard to reclaim and protect. As every aspect of your personal 
life becomes available online, you’ll care much more about it and look for 
people and services you can trust to protect, hold, and maintain it.” 

 

Innebörden av uttalandet, fritt översatt till svenska förhållanden, är att kreditkort 
kan spärras, det kan inte personnummer. 

 

Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (PuL) i kraft. Den ersatte 1973 
års datalag och ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks 
genom behandling av personuppgifter. I Nationalencyklopedin definieras 
personlig integritet som: ”Rätten att få sin personliga egenart och inre sfär 
respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp.” Det står 
också att: ”Personlig integritet har därför nära samband med människans 
värdighet”. 

 

Personlig integritet (privacy) definierar Lindskog & Lindskog (2003) med en 
definition tidigare gjord av Alan Westin redan 1967: 

“Privacy is the claim of individuals, groups and institutions to determine 
for themselves how, when, and to what extent information about them is 
communicated to others.” 

 

I den undersökning där Turner (2001) delar upp användarna i två kategorier, 
vanliga användare och expertanvändare, fann han att experterna inte litade på 
den information om personlig integritet som e-handelsföretagen gav. Istället 
vidtog de egna åtgärder för att minimera spridningen av sina personliga data 
som t.ex. ett eller flera extra mailkonto med så lite personuppgifter som möjligt 
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på. De vanliga användarna litade på e-handelsföretagets rykte. Ett säkert företag 
kan skydda personliga data. Dessutom tyckte de att en inloggningsruta gjorde  
e-handelsföretaget mer säkert eftersom vem som helst inte hade tillgång till 
webbplatsen. 

 

Lindskog & Lindskog (2003) och Telzrow & Kobsa (2003) bekräftar det Turner 
(2001) skriver om att man skapar flera mailkonton med alias och ”påhittade” 
personuppgifter. Lindskog & Lindskog skriver också att vår syn på privacy 
beror på faktorer som vår kultur, uppväxtmiljö och religion. De skriver också att 
även ålder och erfarenhet av Internet spelar in. Deras döttrar, som är uppväxta i 
en värld av datorer, Internet och SMS skulle inte drömma om att chatta på 
Internet med sina riktiga namn. För dem är det självklart att dölja sin verkliga 
identitet genom att skapa ett eller flera alias. 

 

I en studie gjord av Cheskin Research (1999) uppgav bara en fjärdedel av 
testpersonerna att det medförde en risk att lägga ut personuppgifter på Internet. 
Man ansåg att namn, adress, e-mail och telefonnummer gick bra att lämna ut, 
medan födelsenummer och födelseort inte ansågs som nödvändig information att 
lämna ut. 

 

Cheskin Research gjorde ytterligare en studie år 2000 där man jämförde 
resultatet från studien år 1999, gjord i USA, med nya studier från USA och 
Latinamerika. Man inriktade sig mer på personlig integritet än man gjort i 
studien 1999. Deltagarna i studien hade inget stort förtroende för hur deras 
personliga data hanterades av e-handelsföretag på Internet. Fler är hälften var 
övertygade om att personuppgifter såldes till andra företag i marknadssyfte utan 
att fråga om lov. Detta såg deltagarna som ett stort problem. Samma resultat fick 
Teltzrow & Kobsa (2003) fram i sin studie.  

 

Andra resultat som Cheskin Research (2000) fick fram i sin studie var att mer än 
60% av deltagarna trodde att lagringsutrymmet där personuppgifterna sparas, 
t.ex databas, inte är säkra mot intrång. Av detta kan man förstå att det är viktigt 
att ha en säker hantering av användarnas personuppgifter och dessutom 
informera användarna om detta. Deltagarna i studien var också misstänksamma 
mot hur obehöriga kunde övervaka vad man gjorde på Internet. Så många som 
70% av deltagarna i USA trodde att myndigheterna hade möjlighet att övervaka 
det som händer på Internet. I Latinamerika och Brasilien var siffran lite lägre, 
60%. Detta tror Cheskin Research beror på att media i USA oftare har 
rapporterat om missbruk av personuppgifter på Internet. Det största hotet ansåg 
användarna var att en hacker skulle ta deras personuppgifter (80%) eller pengar 
(75%). Att myndigheter skulle samla information såg 50% som ett hot. Eva 
Spira skrev redan 1998 på PULs hemsida att det inte bara är polis och 
myndigheter som kan lyssna av datortrafiken. Arbetsgivare har tillgång till 
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nätverk och allt som lagras på datorerna. Anställda hos teleoperatörerna kan 
också följa den kommunikation som sker på nätet. Spira skriver också att det 
inte är särskilt svårt för andra IT-kunniga personer att bryta sig in på din dator 
eller arbetsgivares nätverk. Men då gör man sig skyldig till dataintrång och det 
är olagligt. 

När deltagarna i Cheskin Research studie fick frågan om personuppgifter kunde 
skyddas på Internet svarade 60 % att det inte var möjligt. De lagar och regler 
som finns räcker inte till. Det finns inga internationella lagar som reglerar hur 
personuppgifter ska hanteras.  

 

Post & Telestyrelsen (2001) skriver att i och med att det blir enklare att samla in 
uppgifter om kundens beteende från olika källor och kombinera dem, utgör  
e-handeln ett större hot mot den personliga integriteten jämfört med vanlig 
traditionell handel. 

 

I rapporten E-betaltjänster skriver Post & Telestyrelsen (2004) att allt fler 
lämnar ut sitt kortnummer på Internet, men fler har blivit försiktigare med att 
sprida e-postadress, telefonnummer och hemadress. Av de som e-handlar och 
lämnar ut personuppgifter på webbplatser är det bara ett fåtal som först 
kontrollerar säkerheten. 
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3 Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 
För att undersöka om användarnas förtroende för e-handel kan påverkas 
skapades två förformaterade mail som flera testpersoner skulle använda i ett 
användartest av PRIME. Det ena förformaterade mailet skulle hjälpa 
testpersonen att ändra personuppgifter hos ett e-handelsföretag, medan det 
andra förformaterade mailet skulle hjälpa testpersonen att återkalla 
personuppgifter från ett e-handelsföretag.  

 

Före testet fick testpersonen fylla i en enkät (Bilaga 3) för att ta reda på 
testpersonens erfarenhet av Internet och e-handel samt testpersonens syn på  
e-handelsföretagens trovärdighet. Detta för att se om förtroendet för e-handel 
hade förändrats efter användartestet. 

 

Efter enkäten fick testpersonen se en film om PRIME för att förstå hur 
programmet fungerade. Testpersonen skulle sedan använda de förformaterade 
mailen för att återkalla personuppgifter från ett av e-handelsföretagen som 
besökts under filmen.  

 

Efter testet gjordes en intervju (Bilaga 4) för att se hur testpersonen uppfattat 
PRIME samt om testpersonens syn på e-handelsföretagens trovärdighet hade 
förändrats. 

 

3.2 Användartest - Wizard of OZ 
Wizard of Oz-metoden gör det möjligt att testa användargränssnitt innan själva 
kodningen äger rum. Metoden har flera fördelar; man kan testa flera olika 
lösningar, det är relativt billigt (Pettersson & Sone 2001) och man kan utföra 
testerna tidigt i utvecklingsprocessen. Ju tidigare i utvecklingsprocessen man 
upptäcker fel och brister, desto billigare är det att rätta till dem (Preece, et al., 
2002).  

 

Vid användargränssnittstester med Wizard of Oz-metoden finns det en viss risk 
för att testresultaten kan vara missvisande eftersom man befinner sig i en fiktiv 
miljö med en fiktiv uppgift. I användartestet av PRIME fullgör aldrig 
testpersonen något köp. Testpersonen behöver aldrig lämna ut sitt eget 
kreditkortsnummer eller kontakta e-handelsföretagets kundtjänst. Det finns 
heller ingen som får tillgång till testpersonens identitet. Tester som denna ger 
ingen fullständig utvärdering av användargränssnittet eftersom testpersonen 
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aldrig utsätter sig själv för någon personlig eller ekonomisk risk (Turner, 2002). 
Detta motsägs helt och hållet av Nielsen (2005) när han skriver att användartest 
är mycket användbara trots att de utförs i en onaturlig miljö med påhittade 
uppgifter. Detta på grund av att testpersonerna går in för sin uppgift till den grad 
att omgivningen får mycket liten inverkan på testresultatet. Även om 
testpersonerna får reda på att det inte är dem man testar utan de program de 
använder så vill testpersonerna ändå göra sitt bästa. Det ligger i människans 
natur att lösa de uppgifter man fått på bästa sätt. 

 

3.3 Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod är en subjektiv metod som utgår från individen och dess syn 
på verkligheten (Backman, 1998) till skillnad från den kvantitativa som bygger 
på matematik och statistik. Eftersom det är personers uppfattning om sin 
trygghetskänsla (subjektivt) som ska undersökas i testet passar den kvalitativa 
metoden bättre än den kvantitativa metoden när man ska räkna statistik på 
personers uppfattningar. 

 

3.4 Think aloud 
Metoden går ut på att testpersonen uppmuntras att tänka högt (Preece, et al., 
2002). I testet passar denna metod bra tillsammans med den kvalitativa metoden 
eftersom man på så sätt får tillgång till testpersonens tankar. Eftersom det inte är 
naturligt att tänka högt måste testpersonen påminnas upprepade gånger. 
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4 Utformning och genomförande av test 

4.1 Testförutsättningar 
För att kunna jämföra testpersoners resultat med varandra är det viktigt att alla 
har samma utgångspunkt. I detta test av PRIME fick samtliga testpersoner se en 
film om PRIME för att få en bakgrund till hur programmet fungerar. Alla hade 
samma gränssnitt att titta på när testet utfördes och alla fick samma uppgift att 
utföra under testet. 

 

4.2 Testpersoner 
Användartest behöver inte vara kostsamma och komplexa. Jacob Nielsen (2000) 
menar att för varje iterationsrunda räcker det med att använda fem testpersoner 
ur en specifik användargrupp. Dessa fem testpersoner kommer att ge de svar 
man behöver. Ytterligare testpersoner kommer troligtvis inte att tillföra något 
nytt av värde. I detta användartest av gränssnitt för PRIME har tio testpersoner 
använts för att få en något större variation. De är dock inte indelade i några 
undergrupper. 

 

Det enda kriteriet som fanns på testpersonerna i detta test var att de någon gång 
skulle ha använt Internet. Testpersonerna valdes ut för att få en spridning av kön, 
erfarenhet och ålder. Det var 5 män och 5 kvinnor som ingick i testet. De hade 
en åldersspridning från 22 till 75 år. Testpersonernas kunskapsnivå varierade 
från novis (endast använt Internet för att betala räkningar) till experter 
(dataingenjör som kunde mycket om intrång och säkerhet på Internet). 

 
Tabell 1. Testpersonernas e-handelsvanor 

 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10 
Använder 
Internet 

Varje dag Varje dag Ett par 
ggr / 
månad 

Ett par 
ggr /  
vecka 

Ett par 
ggr /  
vecka 

Ett par 
ggr / 
vecka 

Varje dag Ett par 
ggr / 
vecka 

Ett par 
ggr / 
månad 

Varje dag 

Antal 
Internetköp 
senaste 
året 

6-10 6-10 1-5 1-5 0 0 1-5 1-5 1-5 1-5 

Betalsätt Kredit-
kort 
Postför-
skott 
Faktura 

Faktura Kredit-
kort 
Faktura

Faktura - - Faktura Postför
skott 
Faktura 

Postför-
skott 

Kreditkort 
Faktura 

Anledning 
till köp 

Bekväm-
lighet 
Utbud 
Pris 

Bekväm-
lighet 
Utbud 
Pris 

Varan 
fanns 
bara på 
Internet

Utbud 
Pris 

- - Bekväm-
lighet 
Pris 
Tidsbe-
sparande 

Utbud 
Pris 

Bekväm-
lighet 
Pris 

Bekväm-
lighet 
Pris 
Tidsbe-
sparande 
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4.3 Test och intervju 
För att påverka testpersonen så lite som möjligt under testet fanns ett manus att 
gå efter. Under själva testet spelades ljud och skärmbild in. Under efterföljande 
intervju spelades bara ljudet in. Detta för att kunna gå tillbaka och se vad 
testpersonen sagt under intervjun (reliabilitet). 

 

Testpersonen uppmuntrades vid ett flertal tillfällen att tänka högt både under 
testet och under efterföljande intervju. 

 

4.4 Förtest 
För att säkerställa en så stabil testmiljö som möjligt genomfördes först två 
testsessioner där ingen information sparades. Syftet var dels att öva inför de 
riktiga testerna, dels att se till att testet inte innehöll några felaktigheter och gick 
att förstå (validitet). Den första förtestaren gick igenom testet utan frågor eller 
problem. Förtestperson två, som hade viss erfarenhet av PRIME sedan tidigare, 
visade på brister i testmiljön. Informationen i bilderna som användes i testet 
stämde inte överens med den information man hade fått i filmen. Detta rättades 
till innan första riktiga testsessionen. 

 

4.5 Genomförande av test 
4.5.1 Testintroduktion 

Först hälsades testpersonen välkommen och fick en kort information om vad 
som skulle hända under testet, samt att ljud och bildskärm skulle spelas in. 
Testpersonen fick läsa en introduktionstext (Bilaga 1), skriva på en 
överenskommelse (Bilaga 2) samt fylla i en enkät (Bilaga 3). Därefter fick 
testpersonen se en filmsekvens på ca 5 minuter där funktionen av PRIME 
beskrevs.  

 



  

4.5.2 Film 
Filmen börjar med att PRIME installeras på en användares dator och 
användaren, John Primör, lägger in en del personuppgifter i systemet.  
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John Primör går ut på Internet för att köpa en bok på CDON.com. Han sätter sin 
roll till Registrerad Kund för då tillåter PRIME att alla hans personuppgifter, 
som han tidigare registrerat, lämnas ut till CDON.com.  

 

 
 

John Primör köper och betalar boken via Internet och får den hemskickad. 
CDON.com har nu tillgång till både person- och kreditkortsuppgifter. 
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Nu väljer John Primör att byta roll till Anonym. Han ska söka efter en bok om 
anorexi och tycker att detta är ett känsligt ämne. Eftersom rollen nu är anonym 
tillåter inte PRIME att person- och kreditkortsuppgifter lämnas ut automatiskt. 
Istället får John Primör möjligheten att göra ett anonymt köp.  

 

 
 

Betalningen sköts av Anon Payservice som begär namn och kreditkortsnummer. 
Anon Payservice meddelar CDON.com om betalningen, som i sin tur skickar en 
kod till John Primör som han använder när han hämtar ut sin bok. Nu vet 
CDON.com att någon har köpt en bok om anorexi, men inte vem. Anon 
Payservice vet att John Primör köpt något på CDON.com, men inte vad. 
Kreditkortsföretaget vet att John Primör använder Anon Payservices tjänster. 
Företaget som levererar boken vet att någon (med en kod) har köpt något från 
CDON.com men inte vem eller vad. 

 

Efter att ha gjort ett anonymt köp och ett köp som registrerad kund registrerar 
John Primör en ny roll för att kunna chatta på Aftonbladets slim-chat. 
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Filmen slutar med att John Primör tittar i DataTrack för att se vem som har fått 
tillgång till hans person- och kreditkortsuppgifter. Han ser att Anon Payservice 
har fått tillgång till hans namn och kreditkortsnummer (från det anonyma köpet), 
att CDON.com (som finns på sida 3 av 7 och därför inte finns med på bilden) 
fått tillgång till alla hans uppgifter eftersom han köpt en bok i sin Registrerad 
Kund roll. I testsyfte fick också en post med watcher.com vara med, för att se 
hur testpersonerna reagerade på att någon okänd fått tillgång till deras 
personuppgifter. 
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4.5.3 Uppgift och intervju 
För att undersöka om trovärdigheten för e-handelsföretaget ökar om man ger 
användaren möjlighet att själv ha kontroll över sina personuppgifter, skapades 
två nya fönster till PRIME. Ett fönster för att få sina personuppgifter ändrade 
och ett fönster för att begära att sina personuppgifter tas bort från företagets 
databas.  

Dessa fönster gjordes interaktiva med hjälp av Karlstads universitets Ozlab-
system (för mer om detta, se Pettersson 2003). 
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När filmen var slut fick testpersonen utföra en uppgift. Testpersonen 
uppmanades att tänka högt eftersom ljud och bildskärm spelades in. Uppgiften 
började med att testpersonen skulle välja ”Receiver/Data transmitted” för att se 
vem som fått tillgång till John Primörs personuppgifter. 
 

Testpersonen uppmanades att beskriva vad som visades på skärmen samt att 
förklara vad det betydde. Om testpersonen inte själv förklarade vem som fått 
vilken information ställdes en separat fråga om detta.  
 

Testpersonen uppmanades sedan att ta tillbaka sin e-mailadress för sin slim-chat 
roll på Aftonbladet. Detta för att John Primör upptäckt att han använt samma  
e-mailadress på en annan chatt och var därför rädd att bli igenkänd. Här används 
de nya förformaterade mailen för att ändra/återkalla personuppgifter. 
 

Testet avslutades med att testpersonen fick fylla i intervjufrågorna (Bilaga 4). 
Även här uppmanades testpersonen att tala högt för att testledaren enklare skulle 
kunna analysera testpersonens åsikter i efterhand. Det kom fram uppgifter på 
ljudbandet som inte skrivits ner i intervjusvaren. Även dessa har redovisats i 
kapitel 5 Resultat. 
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5 Resultat 

5.1 Testperson 1 
Erfarenhet och åsikter före PRIME: 
TP1 hade stor erfarenhet av Internet. Använde detta varje dag. Under intervjun 
kom det fram att TP1 var dataingenjör som kunde mycket om intrång och 
säkerhet på Internet. TP1 hade handlat 6-10 gånger på Internet det senaste året 
och då betalat med kreditkort, mot postförskott och faktura. Det var framförallt 
bekvämlighet, utbud och pris som gjorde att TP1 handlat på Internet istället för 
en vanlig affär. TP1 betalar även räkningar över Internet och känner sig trygg i 
detta eftersom ”Kreditkortsföretaget står uttryckligen för eventuella förluster 
p.g.a. bedrägerier eller liknande”. TP1 känner sig ganska trygg med att lämna ut 
uppgifter på Internet men skriver att ”I de fall det är möjligt fyller jag i 
nonsensuppgifter”. Det skulle dock kännas mindre bekvämt att lämna ut 
personuppgifter än kreditkortsnummer eftersom personnumret inte går att ändra. 
TP1 är mycket tydlig i sin uppfattning om att det är e-handelsföretagets 
varumärke, egna erfarenheter samt erfarenheter från vänner och bekanta som är 
den avgörande faktorn om trovärdigheten. TP1 vill också se att ett företag som 
inte behandlar personuppgifterna korrekt ska få någon form av straff t.ex. ”… 
dåligt ryckte eller skadestånd/böter”. 

 

Åsikter efter PRIME: 
TP1 förklarar PRIME som ”Ett system för att definiera användarprofiler där 
man kan ange vilken personlig info som företaget/webbplatser kan ta del av”. 
Om PRIMEs trovärdighet skriver TP1 ”Nja, det beror nog på hur det hela är 
implementerat. Om öppen standard med god insyn i hur dataöverföring 
fungerar, så javisst”. TP1 tycker sig inte ha något behov av PRIME eftersom 
TP1 ”Handlar redan (av seriösa företag) utan problem”. TP1 tycker fortfarande 
att det är e-handelsföretagets varumärke, egna erfarenheter samt erfarenheter 
från vänner och bekanta som är den avgörande faktorn om trovärdigheten, att 
”de har agerat bra tidigare”.  TP1 ansåg att möjligheten att återkalla 
information från e-handelsföretag på ett enkelt sätt skulle kännas mer 
trovärdigt. Trots att TP1 visste hur personuppgifterna skulle kallas tillbaka 
skulle det underlätta med det förformaterade e-mailet. 

 

5.2 Testperson 2 
Erfarenhet och åsikter före PRIME: 
TP2 hade stor erfarenhet av Internet. Använde detta varje dag. Hade handlat  
6-10 gånger på Internet det senaste året och då betalat mot faktura. Det var 
framförallt bekvämlighet, utbud och pris som gjorde att TP2 handlat på Internet 
istället för en vanlig affär. TP2 betalar även räkningar över Internet och känner 
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sig trygg i detta p.g.a. ”säkerheten”. TP2 känner sig helt säker med att lämna ut 
personuppgifter på Internet men helt osäker med att lämna ut 
kreditkortsuppgifter. Tycker dessutom att det känns säkrare att handla på 
Internet jämfört med en valig affär. TP2 tycker att det skulle kännas mindre 
bekvämt att lämna ut personnummer på Internet, ”Eftersom dom kan ta reda på 
allt via personnumret. Kreditkort kan man spärra”. TP2 tycker att det är  
e-handelsföretagets varumärke, egna erfarenheter samt erfarenheter från vänner 
och bekanta som är den avgörande faktorn om trovärdigheten. För att ett  
e-handelsföretag ska bli trovärdigt kräver TP2 ”Att de frågar om de får dela med 
sig till andra företag och säger man nej så händer inget”.  

 

Åsikter efter PRIME: 
TP2 förklarar PRIME som att ”Man bestämmer vad för personuppgifter, 
användarnamn och e-mail man vill dela med sig”.  TP2 litar på PRIME 
”eftersom man själv bestämmer”. TP2 ser ingen nytta med PRIME men tycker 
ändå att det skulle kännas säkrare att handla om e-handelsföretaget använde 
PRIME. TP2 tyckte att möjligheten att återkalla information skulle göra det 
mycket mer trovärdigt att handla på Internet. TP2 visste inte tidigare om sina 
rättigheter att ta tillbaka information från ett företag. 

 

5.3 Testperson 3 
Erfarenhet och åsikter före PRIME: 
TP3 hade mindre erfarenhet av Internet. Använde Internet ett par gånger i 
månaden. TP3 hade handlat över Internet 1-5 gånger senaste året och då betalat 
med kreditkort och mot faktura. Anledningen till att TP3 handlat via Internet var 
att varan bara fanns via Internet. TP3 betalar räkningar via Internet och känner 
sig trygg med det eftersom ”Banken garanterar säkerheten”. Det känns mer 
osäkert att lämna ut personuppgifter än kreditkortsnummer eftersom ”Kreditkort 
kan spärras och bytas ut men ej personnummer”. TP3 tycker att det är egna 
erfarenheter samt erfarenheter från vänner och bekanta och e-handelsföretagets 
varumärke som är den avgörande faktorn om trovärdigheten. För att ett  
e-handelsföretag ska bli trovärdigt kräver TP3 ”att någon myndighet eller 
liknande går i god för företaget”. 

 

Åsikter efter PRIME: 
TP3 förklarar PRIME ”Som en brandvägg där jag själv på ett enkelt sätt kan 
välja hur mycket jag vill lämna ut”. TP3 litar på PRIME ”eftersom det är 
framtaget av flera organisationer och företag gemensamt”. Det skulle kännas 
tryggare att handla med PRIME än utan. TP3 tycker fortfarande att det är egna 
erfarenheter samt erfarenheter från vänner och bekanta och e-handelsföretagets 
varumärke som är den avgörande faktorn om trovärdigheten. TP3 tycker också 
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fortfarande ”att någon myndighet eller liknande går i god för företaget”.  TP3 
tyckte att möjligheten att återkalla information skulle göra det mer trovärdigt att 
handla på Internet. TP3 visste tidigare om sina rättigheter att ta tillbaka 
information från ett företag men visste inte hur det skulle göras. Att kunna 
skicka ett förformaterat mail ansågs vara en enkel och användbar lösning. 

 

5.4 Testperson 4 
Erfarenhet och åsikter före PRIME: 
TP4 använde Internet ett par gånger i veckan. TP4 hade handlat över Internet  
1-5 gånger det senaste året och hade då betalt via faktura. Anledningen var 
utbud och pris. TP4 betalar sina räkningar via Internet och litar på den tjänsten 
p.g.a den säkerhet som banken ger. TP4 tycker att det känns osäkert att lämna ut 
personuppgifter och kreditkortsnummer på Internet. ”Jag gör det inte gärna. 
Varje gång jag kör analys av systemet hittas spionprogram och vad de tar för 
upplysningar vet man ju inte.” TP4 tycker inte att det känns varken säkert eller 
osäkert att handla från Internet. ”Det beror på vad man handlar för något och 
varifrån. Kända företag känns säkrare.” TP4 tycker att kreditkortsnummer är 
det som är mest osäkert att lämna ut på Internet. ”Känns som att det är lättare 
att råka ut för ekonomisk skada med kreditkortsnummer.” TP4 tycker att det är 
egna erfarenheter samt erfarenheter från vänner och bekanta och e-
handelsföretagets varumärke som är den avgörande faktorn om trovärdigheten. 
För att ett  
e-handelsföretag ska bli trovärdigt kräver TP4 att e-handelsföretaget ska ha ett 
gott rykte, ”inga svarta rubriker i kvällstidningarna”.  

 

Åsikter efter PRIME: 
TP4 förklarar PRIME att man ”Slipper fylla i all info överallt, väljer bara roll”. 
Tycker att det är svårt att lita på PRIME efter bara 5 minuters introduktion. TP4 
tycker inte att PRIME skulle göra att det kändes säkrare att handla på Internet. 
”PRIME fyller i den info som jag själv skulle fyllt i på e-handelsföretagets site”. 
TP4 tycker fortfarande att det är egna erfarenheter samt erfarenheter från vänner 
och bekanta och e-handelsföretagets varumärke som är den avgörande faktorn 
om trovärdigheten. Tycker också fortfarande att det är erfarenheter (egna, 
bekantas och medias) som gör att ett e-handelsföretag blir trovärdigt. TP4 tyckte 
att möjligheten att återkalla information skulle göra e-handelsföretaget mindre 
trovärdigt. ”Då har företaget krävt mer information än de behöver. Hur vet man 
att de verkligen tar bort informationen?”. TP4 visste om sina rättigheter för att 
ändra information på ett e-handelsföretag, men inte för att återkalla information. 
”Skulle förmodligen inte använda mig av möjligheten att dra tillbaka info då jag 
endast handlar av företag jag litar på.” 
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5.5 Testperson 5 
Erfarenhet och åsikter före PRIME: 
TP5 använder Internet ett par gånger i veckan. Har inte handlat på Internet det 
senaste året och betalar inte räkningar via Internet. TP5 tycker att det känns 
osäkert att lämna ut både personuppgifter och kreditkortsnummer på Internet 
och tycker att det är mer osäkert att handla på Internet jämfört med att handla i 
en vanlig affär. TP5 tycker att det känns mest obekvämt att lämna ut 
personnummer. ”Man har ingen koll på vart det tar vägen.” TP5 tycker att det är 
erfarenheter från vänner och bekanta, egna erfarenheter och garantier som  
e-handelsföretaget ger som gör e-handelsföretaget trovärdigt. För att  
e-handelsföretaget ska bli trovärdigt menar TP5 att det ska vara ”solida/kända 
företag”, ”att de står för vad de lovar, inget tjafs”. 

 

Åsikter efter PRIME: 
TP5 förklarar PRIME som ett ”System för val av roll på nätet. Att man kan välja 
hur mycket man vill lämna ut av sin identitet.”. TP5 litar aldrig på nåt till 100% 
på nätet. Tycker dock att ”Det nog skulle kännas tryggare.” att använda PRIME 
för ”… att de över huvud taget erbjuder möjligheten.” TP5 tycker fortfarande att 
det är erfarenheter från vänner och bekanta, egna erfarenheter och garantier som 
e-handelsföretaget ger som gör e-handelsföretaget trovärdigt. TP5 tycker också 
att det är viktigt att ”… företaget känns solitt…”. TP5 tycker att det skulle bli 
mer trovärdigt med möjligheten att få hjälp att återkalla/ändra personuppgifter. 
”Det känns som man har mer makt själv.” TP5 visste inte om sina rättigheter 
sedan tidigare och tyckte att sättet att få hjälp var bra som den var i uppgiften. 

 

5.6 Testperson 6 
Erfarenhet och åsikter före PRIME: 

TP6 använder Internet ett par gånger i veckan. Har inte handlat på Internet under 
senaste året. TP6 använder Internet för att betala räkningar en tjänst som TP6 
litar på. ”Tjänsten har fungerat på bra sätt.” TP6 tycket att det är mycket 
osäkert att lämna ut personuppgifter och kreditkortsnummer på Internet. ”Skulle 
aldrig lämna personuppgifter på Internet.” Tycker också att personnummer är 
mer osäkert än kreditkortsnummer. ”Kredit kan man spärra.” TP6 tycker att 
egna erfarenheter, e-handelsföretagets varumärke och garantier som  
e-handelsföretaget ger som gör e-handelsföretaget trovärdigt. ”Att företaget är 
välrenommerat.”  
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Åsikter efter PRIME: 
TP6 förklarar PRIME med att ”Man kan välja olika roller, mängd 
personuppgifter”. TP6 skulle känna sig tryggare om PRIME användes, men inte 
helt säker. TP6 tycker fortfarande att egna erfarenheter, e-handelsföretagets 
varumärke och garantier som e-handelsföretaget ger som gör e-handelsföretaget 
trovärdigt. ”Att tillgängliga uppgifter är seriösa.” TP6 tycker att det blir mer 
trovärdigt med möjligheten att få hjälp att återkalla/ändra personuppgifter. ”Lätt 
att återkalla information.” TP6 visste inte om sina rättigheter sedan tidigare och 
tyckte att sättet att återkalla/ändra personuppgifter var bra som den var i 
uppgiften. 

 

5.7 Testperson 7 
Erfarenhet och åsikter före PRIME: 
TP7 använder Internet varje dag. Har handlat på Internet 1-5 gånger under det 
senaste året och då betalat mot faktura. Anledningen var bekvämlighet, pris och 
tidsbesparande. TP7 betalar räkningar via Internet. Litar inte på tjänsten men 
använder den ändå. ”Banken tar smällen om något händer.” TP7 tycker att det 
känns osäkert att lämna ut personuppgifter och kreditkortsnummer på Internet. 
TP7 tycker också att det är mer osäkert att handla på Internet än i en vanlig affär. 
TP7 tycker att personnummer skulle kännas mest osäkert att lämna ut på 
Internet. ”Personnummer kan inte spärras. Kan utnyttjas på ett grövre sätt.” 
TP7 tycker att det är tidigare erfarenheter, andras och egna, samt garantier från 
någon myndighet som gör e-handelsföretaget trovärdigt. ”Ska ha bra rykte. 
Hemsidan ska se bra ut, tydlig och lättanvänd – inget blink och tjafs. Ska inte 
kräva personnummer om jag bara ska beställa en katalog.”  

 

Åsikter efter PRIME: 

TP7 förklarar PRIME med att ”Man väljer vilken del av sina personuppgifter 
man lämnar ut.” Tycker att det är svårt att lita på PRIME. ”Vill nog att det ska 
utvärderas av någon person/organisation jag litar på.” TP7 skulle inte känna 
sig tryggare med PRIME. ”Jag skulle bara handla av företag jag litar på.” TP7 
tycker fortfarande att det är tidigare erfarenheter, andras och egna, samt 
garantier från någon myndighet som gör e-handelsföretaget trovärdigt. Vill ha 
garantier från myndigheter på att personuppgifterna hanteras korrekt. TP7 tycker 
att möjligheten att få hjälp med att återkalla/ändra personuppgifter gör det mer 
trovärdigt. ”Bra, enkel funktion = lättanvänd”. TP7 visste inte om sina 
rättigheter att återkalla/ändra personuppgifter sedan tidigare. Tyckte att sättet 
med förformaterat mail var ett bra sätt. 
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5.8 Testperson 8 
Erfarenhet och åsikter före PRIME: 
TP8 använder Internet ett par gånger i veckan. Har handlat på Internet 1 – 5 
gånger under det senaste året och då betalt mot postförskott och faktura. 
Anledningen var utbud och pris. TP8 betalar inte räkningar via Internet. TP8 
tycker att det känns osäkert att lämna ut personnummer på Internet och mycket 
osäkert att lämna ut kreditkortsnummer. Tycker också att det är mer osäkert att 
handla på Internet än i en vanlig affär. TP8 Tycker att det skulle kännas mest 
obekvämt att lämna ut personnummer på Internet. ”Man har inte koll på vem 
som ser/använder det.” TP8 tycker att det är tidigare erfarenheter, egna och 
andras, samt hemsidan layout som gör e-handelsföretaget trovärdigt. För att lita 
på att personuppgifterna hanteras korrekt krävs, ”Statlig myndigheters 
garantier.”.  

 

Åsikter efter PRIME: 
TP8 förklarar PRIME som ”En funktion som gör att man kan styra själv hur 
mycket personuppgifter man vill lämna ut.”. TP8 litar inte på PRIME. ”… inget 
är väl helt säkert.”. TP8 tycker att PRIME skulle göra det något tryggare att 
handla på Internet. ”Valmöjligheten känns ju bra.” TP8 tycker att det är 
garantier från e-handelsföretaget samt erfarenheter, egna och från vänner och 
bekanta, som gör e-handelsföretaget trovärdigt. Vill gärna ha ”Garantier av 
något slag”. TP8 tycker att det skulle kännas mer trovärdigt att handla av ett 
företag som ger möjlighet till hjälp att återkalla/ändra personuppgifter. TP8 
visste inte om sina rättigheter sedan tidigare och tyckte att det räckte med en 
kort information om hur man skulle göra. 

 

5.9 Testperson 9 
Erfarenhet och åsikter före PRIME: 
TP9 använder Internet ett par gånger i månaden. Har handlat på Internet 1-5 
gånger det senaste året och har då betalat mot postförskott. Anledningen var 
bekvämlighet och pris. TP9 betalar inte räkningar via Internet. TP9 tycker inte 
att det känns varken säkert eller osäkert att lämna ut personuppgifter och 
kreditkortsnummer på Internet. Tycker att det känns ganska säkert att handla på 
Internet. ”Bra med uppdateringar. Får det senaste. Osäkerheten består mest av 
”gör jag rätt”.” . TP9 tycker att det känns mest obekvämt att lämna ut 
personnummer på Internet. ”Personnummer öppnar fler dörrar i orätta 
händer.”. TP9 tycker att det är garantier, från e-handelsföretaget och någon 
myndighet, samt tidigare erfarenheter som gör e-handelsföretaget trovärdigt. 
TP9 tycker sig ha för lite erfarenhet för att ha någon synpunkt på vad som krävs 
för att e-handelsföretaget ska bli trovärdigt. 
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Åsikter efter PRIME: 
TP9 tycker att PRIME gör att TP9 ”Känner sig säker. Lätt att använda när man 
blir van.”. TP9 litar på PRIME och tycker att det skulle kännas mycket säkrare 
att handla på ett e-handelsföretag som erbjöd PRIME gentemot ett  
e-handelsföretag som inte använde PRIME. TP9 tycker fortfarande att det är 
garantier, från e-handelsföretaget och någon myndighet, samt tidigare 
erfarenheter som gör e-handelsföretaget trovärdigt. ”Betalfunktion som blocket 
har ger en möjlighet att aktivt välja säkerhetsgrad. Mer sådant!” För att lita på 
att personuppgifterna hanteras korrekt kräver TP9 ”Noggrannhet vid skapandet 
av hemsidan gör att man känner sig säker. Slarvigt skapad hemsida ger intryck 
av hafs = osäkerhet.”.  

 

5.10 Testperson 10 
Erfarenhet och åsikter före PRIME: 
TP10 använder Internet varje dag. Har handlat på Internet 1-5 gånger det senaste 
året och då betalat med kreditkort och faktura. Anledningen var bekvämlighet, 
pris och tidsbesparande. TP10 betalar räkningar via Internet och litar på 
betaltjänsten. ”Att det är Föreningssparbanken som tillhandahåller tillsammans 
med den säkerhetsdosa som de tillhandahåller.” TP10 tycker att det känns 
osäkert att lämna ut personuppgifter och kreditkortsnummer på Internet och att 
det känns mer osäkert att handla på Internet än i en vanlig affär. ”Det går att 
avlyssna (i princip allt).” TP10 tycker att det känns mest osäkert att lämna ut 
kreditkortsnummer på Internet. ”Direktkoppling till pengar.” TP10 tycker att det 
är e-handelsföretagets varumärke samt tidigare erfarenheter, egna och andras, 
som gör e-handelsföretaget trovärdigt. ”Att det är ett etablerat, seriöst företag 
med gott rykte som garanterar att de följer gällande lagar, förordningar, 
spelregler, osv. Eftersom alla uppger att de gör detta är företagets renommé 
viktigt.”  

 

Åsikter efter PRIME: 

TP10 förklarar PRIME med, ”Behöver inte knappa in alla uppgifter överallt. 
Kan återanvända och kontrollera vilken info som går vart.” TP10 litar inte helt 
på PRIME. ”Efter etablering och erfarenhet som garantera god renommé. 
(Dock kan SÄPO m.fl. alltid få tag i det de vill och behöver – således även 
skickliga hackers”. TP10 är också osäker på om PRIME skulle göra det säkrare 
att handla på Internet. ”Vet inte säkerhetsnivån i PRIME, kryptering, nycklar, 
mm. Om detta är OK, då känns det tryggare.” TP10 tycker att det är garantier, 
från någon myndighet och från e-handelsföretaget, samt e-handelsföretagets 
varumärke som gör e-handelsföretaget trovärdigt. ”Renommé och etablerad 
goodwill för företaget. Säker datakommunikation (verktyg t.ex. PRIME).” TP10 
tycker att möjligheten att få hjälp både gör det mer trovärdigt och mindre. ”Å 
ena sidan: det skulle inte gå att fiffla och luras genom att ändra på ingångna 



  

kontrakt. Å andra sidan: Det kan vara bra att kunna rätta till misstag, men detta 
brukar ordna sig ändå.”  TP10 visste inte om sina rättigheter att ändra/återkalla 
personuppgifter. Tyckte att sättet att få hjälp att ändra/återkalla information var 
bra som den var i uppgiften. ”Ja, om framtida transaktioner och förekomst i 
levande databaser skall tas bort för gott. Nej om det gäller utförda 
transaktioner.” 

 

5.11 Gemensamma resultat 
Följande två bilder visar resultatet på frågorna, när personlig integritet är som 
viktigast och om utökad funktionalitet skulle öka förtroendet för e-handel. 

Söka information
Skicka/ta emot information
Köpa varor
Annat

 
Figur 2   När är personlig integritet viktigast? 
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Figur 3  Hur trovärdigt skulle det kännas att handla med möjligheten att få hjälp att 

återkalla/ändra personuppgifter gentemot om denna inte fanns? 

 

Förtydligande: Testperson 4 och 10 anger att det skulle kännas mindre 
trovärdigt att handla från ett E-handelsföretag som gav användaren möjlighet att 
ändra/återkalla personuppgifter. Testperson 4 menade att e-handelsföretaget, i 
och med att man erbjuder användaren att återkalla information, begärt för 
mycket information av användaren. Detta ansågs inte som seriöst. Testperson 10 
menade att ett köp är ett ingånget kontrakt som man inte i efterhand ska kunna 
gå in och ändra på.  
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6 Diskussion 

6.1 Generellt 
Testerna har inte lyckats påvisa att man kan påverka användarens förtroende för 
e-handel genom att öka funktionaliteten och därigenom användbarheten på en 
tjänst. Tvärtom har det visats sig vara svårt att ändra på en användares 
förtroende för ett e-handelsföretag. Att kunna återkalla eller ändra information 
var en tjänst som man borde kunna förvänta sig av en tjänst som PRIME, 
menade flera av testpersonerna. De förformaterade mailena ansågs vara en bra 
funktion som gjorde PRIME lättare att använda men det påverkade inte 
förtroendet för  
e-handeln som sådan. Precis som Nielsen Norman Group (2000) skriver så är 
utformningen av hemsidan (där layout och funktioner är olika delar) bara en del 
av det som skapar förtroende hos användarna. Varumärket, som de också tar 
upp, visade sig vara en betydligt större förtroendeskapande faktor i detta test. 
Tidigare erfarenheter (egna och andras) är ett indirekt mått på företagets 
varumärke. Detta bekräftas också av Cheskin research (1999) som skriver att 
förtroende är något som skapas över tid men kan raseras i ett ögonblick. Även 
Jensen & Klinc (2005) skriver om detta i sina resultat i sin magisteruppsats. De 
skriver att deltagarna känner sig mer bekväma att handla av välkända företag 
eftersom de upplever att många andra personer handlar där och att deltagarna tar 
för givet att större företag garanterar en säker betalning. Det skulle skada 
företagets varumärke om inte ett eventuellt bedrägeri eller feltransaktion skulle 
hanteras på ett korrekt sätt. 

 

De tendenser som resultatet av testet visar på stämmer överens med de tendenser 
man kan se i litteraturen. I litteratur skriven före och runt år 2000 tas 
kreditkortsköp och farhågor kring detta upp. I litteratur skriven på senare år 
pratar man mer och mer om personlig integritet istället för 
kreditkortsbedrägerier. Faran med att ens personnummer och andra 
personuppgifter hamnar i orätta händer tas upp. När man chattar på Internet är 
det mer en regel än undantag att man inte uppger sin riktiga identitet. Detta 
bekräftas i testet där flera personer anger att man fyller i nonsensinformation där 
det går när man ska handla på Internet. 

 

6.2 PRIME 
PRIME är ett stort och komplext program som man omöjligtvis kan få en 
komplett förståelse för efter den 5 minuter långa introduktionsfilm som 
testpersonerna fick se före testet. Testet i sig skrapade också bara på ytan av 
PRIME. Det var svårt för testpersonerna att sätta sig in i en verklig situation där 
man skulle använda sig av PRIME när man handlade över Internet. 
Testpersonerna med lite erfarenhet av Internethandel hade två nya situationer att 
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hantera, dels e-handel och dels PRIME. Detta gjorde det svårt för dem att göra 
en ”riktig” utvärdering. 

 

En fördel som flera testpersoner såg med PRIME var att personuppgifterna 
hämtades från PRIME och fylldes i automatiskt hos e-handelsföretaget. PRIME 
skulle alltså spara tid vid en nyregistrering hos ett e-handelsföretag. I och med 
att man kunde ha flera roller så kunde man ha en roll med riktig information och 
en roll med nonsensinformation. 

 

I testet hade det medvetet lagts till en extra post i DataTrack-fönstret 
(watcher.com) som inte borde ha funnits där. Om inte testpersonen själv nämnde 
detta vid genomgången av DataTrack-fönstret så frågade testledaren om 
testpersonen sett watcher.com och varför den posten fanns där. Det var ingen 
som undrade hur man skulle hantera konstig information i DataTrack-fönstret. 
Man litade på att PRIME hade gjort det programmet var avsett för och stängt ut 
watcher.com. 

 

Hälften av testpersonerna tyckte att PRIME kunde höja förtroendet för Internet 
och e-handel något, men det skulle inte vara någon avgörande faktor för om de 
skulle genomföra ett köp eller inte. Det var företagets varumärke (tidigare 
erfarenheter) som var den avgörande faktorn.  

 

Under diskussionen runt frågan, Vad krävs för att du ska lita på att dina 
personuppgifter hanteras korrekt och säkert av ett e-handelsföretag?, kom det 
fram att TP1 gärna ville se ett bestraffningsinstrument på Internet där  
e-handelsföretag som inte behandlar personuppgifterna korrekt (t.ex. säljer dom 
vidare) ska kunna bestraffas på något sätt, ekonomiskt eller dåligt rykte. TP3 
ville att någon myndighet skulle gå i god för e-handelsföretaget. TP1 föreslog att 
PRIME skulle kunna vara en motsvarighet till handelns svanmärkning. 

 

Sex av testpersonerna ser PRIME som ett ”roll”-program som underlättade när 
man ska fylla i personuppgifter på ett e-handelsföretag. Man tycker att PRIME 
saknar eget varumärke och man har inga erfarenheter av det. Flera testpersoner 
uppgav att de tror att PRIME blir mer användbart när man fått mer erfarenhet av 
det. 

 

6.3 Ny funktion i PRIME 
Så många som åtta av testpersonerna ansåg att det skulle underlätta att återkalla 
personuppgifter med de förformaterade mailen. En av dessa åtta ansåg att det 
höjde trovärdigheten för PRIME. Sju testpersoner såg det mer som en utökad 
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service som man kunde förvänta sig av denna typ av program. Det gjorde varken 
till eller från för trovärdigheten. Två testpersoner tyckte att de förformaterade 
mailen gjorde e-handelsföretaget mindre trovärdigt. TP4 menade att  
e-handelsföretaget då krävt mer information än det behövde. TP10 tyckte att det 
var bra att man kunde återkalla felaktig information från e-handelsföretagen, 
men det borde inte gå att återkalla/ändra information i ett redan genomfört köp, 
det skulle inte gå att fiffla och luras genom att ända på ingångna kontrakt. 

 

Hälften av testpersonerna såg inget behov av att använda funktionen med att 
återkalla personuppgifter eftersom man bara handlade av företag man litar på. I 
denna grupp återfinns TP4 och TP10 som tyckte att de förformaterade mailen 
gjorde själva e-handelsföretaget mindre trovärdigt. 

 

Inte någon av testpersonerna kände något behov av ett program som PRIME i 
framtiden, framförallt inte om man var tvungen att betala för tjänsten. PRIME 
kändes som något onödigt och krångligt. PRIME skulle inte påverka vilka  
e-handelsföretag man handlade av. 

 

Knappt hälften av testpersonerna visste redan före testet vilka rättigheter man 
hade att återkalla personuppgifter från e-handelsföretag samt hur man skulle gå 
tillväga. Resterande lärde det sig detta under testets gång. 

 

6.4 Säkerhet på Internet 
De testpersoner som hade stor erfarenhet av Internet och e-handel visste om 
Internets fel och brister och kunde därför skydda sig och därmed begränsa de 
skador som kan uppstå. Man litade på sitt eget tekniska kunnande. Man undvek 
också problem genom att inte handla på okända eller oseriösa e-handelsföretag.  

 

Den gemensamma inställningen till Internet bland testpersonerna var att ingen 
litade på Internet till 100%. Det finns hackers. 

 

TP2 angav först att han kände sig helt säker med att lämna ut personuppgifter på 
Internet och helt osäker på att lämna ut kreditkortsnummer. Ändå anger TP2 på 
en senare fråga att det känns mindre bekvämt att lämna ut personuppgifter än 
kreditkortsnummer när dessa två ställs mot varandra. TP2 anger då som orsak att 
man kan ta reda på allt via personnummer. Kreditkort kan man spärra. 
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Alla testpersoner som betalade räkningar via Internet kände sig trygga i detta 
eftersom kreditkortsföretaget/banken garanterar att det är säkert och att dessa 
organisationer står för eventuella förluster på grund av t.ex. bedrägerier.  

 

6.5 Betaltjänster 
Yngre testpersoner handlade gärna på Internet av pris-, bekvämlighets- och 
utbudsskäl. De äldre testpersonerna litade inte riktigt på Internet och ville hellre 
handla i en vanlig affär. En av de yngre testpersonerna sträckte sig så långt att 
den sa att det var säkrare att handla på Internet än i en vanlig affär eftersom man 
är mer anonym på Internet. 

 

6.6 Förtroende 
Oavsett erfarenhet av Internet och e-handel så var det företagets varumärke och 
tidigare erfarenheter (egna och andras) som var den starkaste 
förtroendeskapande faktorn hos testpersonerna. Detta var inget som ändrades 
under testet. TP3 som hade lite erfarenhet av Internet och e-handelsföretag ville 
dessutom att någon myndighet eller liknande skulle gå i god för e-företaget för 
att göra det mera trovärdigt. 

 

Två testpersoner anger förutom varumärke och tidigare erfarenheter, också 
hemsidans utseende som en förtroendeskapande faktor. Den ska vara enkel och 
lättanvänd. Trycker också på att e-handelsföretaget inte ska kräva kunden på 
personuppgifter som inte behövs för att genomföra köpet.   

 

6.7 Personlig integritet på Internet 
De testpersoner med stor erfarenhet av Internet och e-handel kände sig mindre 
bekväma med att lämna ut sina personuppgifter än kreditkortsnummer. TP9 
menar att Personnummer öppnar fler dörrar i orätta händer. Ett kreditkort kan 
man spärra. I de fall det var möjligt fyllde man i nonsensuppgifter istället för 
personuppgifter.  

 

Flera av testpersonerna hade erfarenhet av företag som sålt personuppgifter 
vidare till andra företag utan att be om lov.  
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7 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om man kunde påverka användarens 
förtroende genom att öka användbarheten på en tjänst. Användaren gavs 
möjlighet att använda en funktion för att återkalla eller ändra personuppgifter 
hos ett e-handelsföretag.  

 

Testpersonerna tyckte att funktionen att återkalla/ändra information var bra och 
underlättade arbetet med att ändra/återkalla information. Funktionen ökade 
förtroendet för PRIME som program men påverkade inte förtroendet för  
e-handel. PRIME skulle inte påverka vilka e-handelsföretag man handlade av. 
Funktionen gjorde de testpersoner som inte visste om sina lagliga (europeiska) 
rättigheter att återkalla/ändra information uppmärksamma på detta. 

 

Det man såg som positivt med PRIME var att man inte behövde fylla i 
personuppgifter varje gång man kom till en ny webbplats förutsatt att även den 
använde PRIME. Man kunde ha en roll med riktiga personuppgifter och en roll 
med nonsensinformation. 

  

En testperson nämnde att PRIME kunde vara ett sätt för olagliga personer t.ex 
pedofiler att gömma sig på Internet. 

 

Något som två av testpersoner nämnde var att PRIME kanske kunde vara en 
kvalitetsstämpel för skötsamma e-handelsföretag. Bara certifierade  
e-handelsföretag skulle få jobba med PRIME. Behandlar man en kund illa mister 
man sin PRIME-licens. 
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 Bilaga 1 
 

Introduktion till användartest av PRIME 
(Privacy and Identity Managenent for Europe) 
 
I vardagen så spelar vi ett flertal olika roller som t.ex familjemedlem, yrkesverksam, 
fritidsledare, kund och kommuninvånare. En person som har ett stort socialt nätverk 
har förmodligen fler rollen än en med ett litet socialt nätverk. Varje roll består av 
olika delar av en persons identitet. Det betyder att beroende på vilken roll man har så 
delar man med sig olika delar av sina personuppgifter. Som familjemedlem delar man 
förmodligen med sig av all information, medan man som kund i mataffären kanske 
inte ger några personuppgifter alls, mer än sitt utseende (om man betalar kontant). I 
bilden nedan kan du se delar av Karins identitet samt hur hon delar med sig av den i 
sina olika roller. 
 

 

Karins identitet

Utseende 

Karin 

Dagbok 

Telefon-
nummer 

Intressen

Skatt 

Namn 

Blodgrupp

Inkomst 

Vänner 

Myndigheter

Sjukhus 

Namn 

U  tseende

Intressen 

Telefon-
nummer 

Inkomst 

Skatt 

Blod-
grupp 

Dagbok 

 
 
PRIME är ett projekt där man tar fram ett Identity Management System 
(Identitesthanteringssystem) för Internet som ska hjälpa en person att själv bestämma 
vilken roll, typ av sin identitet, som personen vill dela med sig av.   
 
Syftet med testet är att se hur trovärdigheten påverkas av den hjälp PRIME erbjuder 
för att genomföra ett tryggt köp, att lämna ut personuppgifter samt att ta tillbaka eller 
ändra personuppgifter på e-handelsföretag man handlat av eller bara besökt. 

C-uppsats 2005 Anna Vistensjö 
UI som tillitsskapande faktor i ett PET-system 
 



 Bilaga 2 
 

C-uppsats 2005 Anna Vistensjö 
UI som tillitsskapande faktor i ett PET-system 
 

Överenskommelse 
 
 
Härmed ger jag mitt medgivande till att resultatet av detta användartest, 
utfört i Ozlab på Karlstads universitet som jag deltagit i, får användas av 
Anna Vistensjö i sin C-uppsats samt av PRIME projektet (Privacy and 
Identity Management for Europe). 
 
Syftet med användartestet är att utvärdera ett användargränssnitt för 
skyddande av personlig information på Internet, för att se personers 
reaktioner och uppfattningar. 
 
All information som samlas in under arbetet behandlas konfidentiellt. Jag 
kan när som helst avbryta testet. 
 
 
_______________________ 
Datum för överenskommelse och utförande av test. 
 
 
 
________________________________ 
Testpersonens namnteckning 
 
 
________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  
Testledare Anna Vistensjö     
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C-uppsats 2005 Anna Vistensjö 
UI som tillitsskapande faktor i ett PET-system 
 

 
Litar du på betaltjänsten? 
Ja Nej 
 
Om ja, vad i tjänsten är det som gör att du litar på tjänsten? 
 
Kommentar:______________________________________________________ 
 

Enkät 
 
Hur ofta använder du Internet? 
Varje dag Ett par gånger i veckan Ett par gånger i månaden Annat:___________ 
 
Hur många gånger har du köpt något över Internet det senaste året? 
0 gånger 1-5 gånger 6-10 gånger Fler än 10 gånger 
 
Hur har du betalat? 
Kreditkort Postförskott Faktura Annat:____________ 
 
Varför handlade du på Internet istället för i en vanlig affär (ange ett eller flera 
alternativ)? 
Bekvämlighet Utbud Pris Tidsbesparande Annat:____________ 
 
Betalar du räkningar via Internet? 
Ja Nej (fortsätt till nästa sida) 

 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Om nej, varför använder du tjänsten ändå? 
 
Kommentar:______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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C-uppsats 2005 Anna Vistensjö 
UI som tillitsskapande faktor i ett PET-system 
 

Hur känns det att lämna ut personuppgifter på Internet? 
 
 
 
 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Hur känns det att lämna ut kreditkortsnummer på Internet? 
 
 
 
 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Hur känns det att handla på Internet jämfört med att handla i en vanlig affär? 
 
 
 
 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vilket av följande två alternativ skulle kännas mest obekvämt att lämna ut på Internet?
Kreditkort Personnummer 
 
Varför? _________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

Säkert Osäkert 

Säkert Osäkert 

Säkert Osäkert 
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C-uppsats 2005 Anna Vistensjö 
UI som tillitsskapande faktor i ett PET-system 
 

När är personlig integritet (privacy) mest viktig? 
Sätt 1 för den viktigaste faktorn, 2 för den näst viktigaste, osv. 
 

• När jag söker information 

• När jag skickar/tar emot information  

• När jag köper varor 

• Annat:_______________________ 

 
 
 
Vilka faktorer påverkar din uppfattning om att en hemsida är säker/trovärdig? 
Sätt 1 för den viktigaste faktorn, 2 för den näst viktigaste, osv. 
 

• E-handelsföretagets varumärke 

• Hemsidans layout 

1. Erfarenheter från vänner och bekanta 

• Tidigare egna erfarenheter av företaget 

• Garantier som e-handelsföretaget ger för betalningshanteringen och 

personuppgiftshanteringen. 

• Garantier på hemsidan att någon myndighet eller liknande går i god för företaget 

• Annat:__________________ 

 
 
Vad krävs för att du ska lita på att din personliga information hanteras korrekt och 
säkert av ett e-handelsföretag? 
 
________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
 
Vad krävs för att ett e-handelsföretag ska bli trovärdigt? 
 
________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
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UI som tillitsskapande faktor i ett PET-system 
 

C-uppsats 2005 Anna Vistensjö 

Intervjufrågor 
 
Hur fungerar PRIME, vad tillför det för någon nytta? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Litar du på PRIME? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Med avseende på betalning och behandling av dina personliga uppgifter, skulle PRIME 
göra att du känner dig trygg vid ett köp från ett e-handelsföretag? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Hur säkert skulle det kännas att handla på ett e-handelsföretag  som använder PRIME-
tekniken, jämfört med ett e-handelsföretag som inte har denna möjlighet? 
 
 
 
 
 
 
Kommentar:_______________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

Säkert Osäkert 
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C-uppsats 2005 Anna Vistensjö 
UI som tillitsskapande faktor i ett PET-system 
 

Vilka faktorer påverkar din uppfattning om att en hemsida är säker/trovärdig? 
Sätt 1 för den viktigaste faktorn, 2 för den näst viktigaste, osv. 
 

 E-handelsföretagets varumärke 

 Hemsidans layout 

 Erfarenheter från vänner och bekanta 

 Tidigare egna erfarenheter av företaget 

 Garantier som e-handelsföretaget ger för betalningshanteringen och 

personuppgiftshanteringen. 

 Garantier på hemsidan att någon myndighet eller liknande går i god för företaget 

 Annat:__________________ 

 
 
 
Vad krävs för att du ska lita på att din personliga information hanteras korrekt och 
säkert av ett e-handelsföretag? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vad krävs för att ett e-handelsföretag ska bli trovärdigt? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 



 Bilaga 4 
 
 

C-uppsats 2005 Anna Vistensjö 
UI som tillitsskapande faktor i ett PET-system 
 

Hur trovärdigt skulle det kännas att handla med möjligheten att få hjälp att 
återkalla/ändra personlig information gentemot om denna möjlighet inte finns? 
 
 
 
 
 
 
Kommentar:______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Visste du sedan tidigare om dina rättigheter att ändra/återkalla personlig 
information från ett e-handelsföretag? 
 
Ja, jag visste om mina rättigheter och visste hur jag skulle göra 
Ja, jag visste om mina rättigheter, men visste inte hur jag skulle göra 
Nej 
 
Kommentar:______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Tyckte du att sättet att få hjälp med att ändra/återkalla information var bra? 
 
Ja, den var bra som den var när jag utförde uppgiften 
Nej, det räcker med en kort information om vilka rättigheter jag har 
Nej, den var helt överflödig 
 
Kommentar:______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

Mer trovärdigt Mindre trovärdigt 
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