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Abstract 
Our thesis is written in Swedish. The abstract alone is written in English.  

The latest development within telecommunication is the new kind of smartphones. These 

phones contain a regular web browser that reminds you of the ones that we currently use 

on our computers, which allows people to perform actions through their mobile that 

before was impossible. An article published by IDG claims that every fifth internet user 

could consider buying something online via their mobile phone, this study was made by 

“Postens E-handelsbarometer Q4 2008”. The same study shows that the reason why so 

few people order via their mobiles is that the screen is too small (35 %) that the 

connections speed is to low (29 %) and that the security is perceived as poor (23 %). 

To increase development in e-commerce through smartphones we need to find out why 

not more people already shop through their smartphones. The purpose of this thesis is to 

find out why or why not smartphone users have shopped online with their smartphones. It 

is also our intension to survey how secure users feel when they shop online with their 

smartphones. Finally we focus on what security functions and security risks that can be 

identified. The study will be written from two different perspectives, user perspective and 

functional perspective. The empirical data in our thesis is gathered through a combination 

of a quality and quantity based method. Initially we generated empirical data through a 

marketing survey, made on a chosen population of 20 people who own a smartphone. Our 

findings created the foundation for our interview with a field expert. The empirical 

survey and the field expert interview are analyzed separately to then be combined in our 

results chapter. In the results chapter these two separate parts will come together and 

answer our research questions fully. 
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III 

Sammanfattning 
Det senaste inom mobilteknologin är de så kallade Smartphones. Med en vanlig 

webbläsare, som påminner om dem som finns på våra datorer, kan människan nu utföra 

saker via mobilen som den tidigare inte kunnat göra. I en artikel som IDG har skrivit kan 

ungefär var femte internetanvändare tänka sig att köpa varor via sin mobiltelefon, enligt 

Postens E-handelsbarometer Q4 2008. Samma undersökning visar att anledningen till att 

så få handlar via sina mobiler grundar sig i att mobilens skärm är för liten (35 %), 

uppkopplingshastigheten är för låg (29 %) och/eller att säkerheten upplevs som dålig (23 

%). För att utvecklingen gällande e-handel via mobiler ska komma igång behöver vi ta 

reda på varför så få människor idag handlar via sina mobiler. Syftet med denna studie är 

därför att kartlägga varför eller varför inte smartphonesanvändarna har handlat online via 

sina smartphones samt hur många smartphonesanvändare som har handlat online med 

sina smartphones. Det är också vår avsikt att kartlägga hur pass säkra 

smartphonesanvändarna känner sig när de handlar online med sina smartphones. 

Slutligen vill vi kartlägga vilka säkerhetsfunktioner och säkerhetsrisker som finns. 

Studien kommer att skrivas utifrån två dimensioner; användarperspektiv och 

funktionsperspektiv. Vår studie bygger på en kvalitativ metod. Detta då vi utfört en 

enkätundersökning på 20 stycken smartphonesanvändare som ligger till grund för de 

frågor vi ställt till en områdesexpert inom smartphones. Vår empiriska enkät och vår 

intervju analyseras var för sig, för att sedan kombineras i vårt resultat. I resultatet skapar 

dessa två olika delar svar på våra forskningsfrågor. 
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1 Inledning 
Här presenteras först en allmän bakgrund till e-handelns betydelse i samhället. Därefter 

beger vi oss in i problemdiskussionen kring området som mynnar ut i våra 

forskningsfrågor. Efter forskningsfrågorna presenteras studiens syfte. För att skapa 

gynnsammare förutsättningar för läsaren så har vi valt att presentera olika begrepp som 

förekommer i studien, detta har vi gjort genom vår begreppsprecisering. Vi presenterar 

därefter den målgrupp som vår studie riktar sig mot. Efter det kommer dispositionen på 

studien som sedan följs av ansvarsuppdelningen. Ansvarsuppdelning har vi gjort på 

grund av att vi är 3 personer som har arbetat med denna studie.  

1.1 Bakgrund 

Det blir allt vanligare att beställa varor och tjänster på Internet. E-handeln har vuxit och 

funnits i flera år nu, vilket innebär att väldigt många människor någon gång beställt 

någonting via Internet. I och med att världen har blivit mer global så har vi inte bara 

arbetat på en specifik plats, utan också på väg till någon destination, kanske ett möte. Då 

dokument har behövt skickas via e-post så har uppkopplingen blivit ett måste. Tack vare 

den länge existerande mobiltelefonen har vi fått hjälp med det behov vi har haft, det vill 

säga att kunna arbeta från en annan plats än kontoret. Det hela började med den första 

tekniken WAP (Tiger, 2010), vilket möjliggjorde att vi kunde använda oss utav Internet. 

WAP-tekniken gjorde dock att många sidor inte gick att använda, utan bara de 

webbplatser som var anpassade för just WAP. Det senaste inom mobilteknologin är de 

nya Smartphones. Med en vanlig webbläsare, som påminner om dem som finns på våra 

datorer, kan människan nu utföra saker via mobilen som den tidigare inte kunnat göra. 

Gränssnittet har blivit bättre och tydligare samtidigt som tekniken gjort så att mobilerna 

klarar av mer avancerade handlingar. I en artikel (Lindstedt. 2010) som IDG har skrivit så 

kan ungefär var femte internetanvändare tänka sig att köpa varor via sin mobiltelefon, 

enligt Postens E-handelsbarometer Q4 2008. Vad är det då som hindrar användarna från 

att vilja använda sig av e-handel via sin mobil? Undersökningen visar att anledningen till 

att så få människor handlar via sina mobiler handlar om att mobilens skärm är för liten 

(35 %), uppkopplingshastigheten är för låg (29 %) och/eller att säkerheten upplevs som 

dålig (23 %). Enligt Babyshops VD Marcus Tagesson, som är en av de första som har 

skapat en iPhoneanpassad e-handelsbutik, så har lanseringen av e-handelsbutiken inte lett 

till en ökad försäljning, utan det som Babyshop nu istället har bidragit med är att öppna 

upp konsumenternas ögon för en helt ny försäljningskanal. Marcus menar att det tar tid 

att få kunden att ändra sitt köpmönster. 

 

1.2 Problemdiskussion 

För att utvecklingen gällande e-handel via mobiler ska komma igång behöver vi ta reda 

på varför så få människor handlar via sina mobiler. Vi vill veta vem den femte personen 

som kan tänka sig att köpa varor via sin mobiltelefon är, samt vilka som inte kan tänka 

sig att köpa via mobiltelefonen. Varför resonerar användarna på olika sätt och finns det 

en förklaring till detta? Det borde finnas en förklaring till varför skärmen är så pass viktig 

och varför säkerheten spelar minst roll. I grund och botten kanske det inte är skärmen 

som är den största orsaken, utan det grundar sig kanske i säkerheten. Kanske bristen på 
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kunskap om hur en säkerhetsfunktion fungerar påverkar användarens inställning mot 

själva applikationen/gränssnittet eller är det brist på kunskap om säkerheten vad gäller e-

handel på mobilen? Vilka säkerhetstjänster finns det i dagsläget som motverkar hot? 

Vilka säkerhetsrisker finns det vid E-handel via Smartphones? Vilka generella 

säkerhetsfunktioner och risker finns det för smartphones? 

 

1.3 Forskningsfrågor 

Huvudfråga: 

Hur vanligt är det att smartphonesanvändare har handlat med sina smartphones och hur 

säkert är det? 

 

Delfrågor: 

 Är det vanligt att smartphonesanvändare idag har handlat online med sina 

smartphones  

 Varför/Varför inte har smartphonesanvändare handlat online via sina 

smartphones? 

 Hur säkra känner sig smartphonesanvändare med att handla online med sina 

smartphones? 

 Vilka säkerhetsrisker finns det idag och i framtiden vad gäller e-handel med 

mobilplattform? 

 Vilka säkerhetsfunktioner finns det idag och i framtiden som motverkar dessa 

säkerhetsrisker? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga varför eller varför inte smartphonesanvändare har 

handlat online via sina smartphones och hur många smartphonesanvändare som har 

handlat online med sina smartphones. Vi avser också att undersöka hur pass säkra 

smartphonesanvändarna känner sig när de handlar online med sina smartphones. Vi vill 

slutligen identifiera vilka säkerhetsfunktioner och säkerhetsrisker som finns. Studien 

kommer att skrivas utifrån två dimensioner; användarperspektiv och funktionsperspektiv.  

 

1.5 Begreppsprecisering 

 

Term Engelska Betydelse 

Användare User Person som använder sig av ett system. 

Mobile Mobile betyder "flyttbar", "möjlig att förflytta", som till exempel 

i automobil. Motsatsen är stationär.(PCMAG, 2010) 

MobilPlattform Mobile platform  Mjukvara och hårdvara som bildar grundstommen i 

mobiltelefoner.  

Refers to hardware/software environments for smartphones 

and handheld devices. iPhone, Android, Symbian, Palm and 

Windows Mobile are examples of mobile platforms. (PCMAG, 

2010) 



 

- 3 - 

Smartphone Smart phone Ett mellanting mellan handdator och mobiltelefon. Den är en 

"smart mobiltelefon". Till skillnad från vanliga telefoner har 

den ett qwerty-tangentbord, antingen med fysiska knappar eller 

simulerat på bildskärmen. De vanligaste operativsystemen till 

smartphones är Symbian, iPhone OS, Windows 

Mobile, Google Android och Maemo. (PCMAG, 2010) 

Säkerhetsfunktion Safetyfunction En funktion som försvårar att en viss attack kan utföras på 

något vis. 

E-handel E-commerce Att handla genom internet utan att behöva lämna platsen man 

är på och på något sätt få varan levererad hem eller närheten av 

sitt hem. (Hallin & Wallin 2001) 

Mobil e-handel Mobile e-

commerce 

Samma som e-handel bara att handeln utförs ifrån en 

mobilplattform så som en smartphone. (Hallin & Wallin 2001) 

 

1.6 Målgrupp 

Vi anser att vår uppsats är av intresse för företag som säljer via internet då den fokuserar 

på vad problemet med att handla via smartphones är samt vilka fördelar som finns. Vår 

förhoppning är att företag kommer att använda denna information som grund vid 

skapandet av sina tjänster. Även personer som använder smartphones och som är 

intresserade av att handla online kan läsa studien och skaffa sig en förståelse inom 

området samt upplysas om vilka risker mobil e-handeln medför. 

 

1.7 Disposition 

Inledning 

Här börjar vi med att introducera studien, vilka vi är, vilket syfte vi har med studien, 

bakgrund, forskningsfrågor och så vidare. Vi inleder helt enkelt studien genom att 

presentera den. Vi förklarar också vissa fundamentala begrepp som behövs för att bättre 

förstå innebörden av uppsatsen.  

Metod 

Här förklarar vi hur studien kommer att genomföras, vilket ansats vi har, hur vi har gått 

tillväga och argumenterar kring vårt metodval. 

Teori 

Här presenterar vi relevant teori för studien, både sådant som vi anser vara nyttig 

omkringkunskap samt kärnkunskap som vi relaterar till senare i studien.  

Empiri 

Presentation av genomförd empirisk studie, samt kommentarer kring genomförandet. 

Analys 

Presentation om hur vi analyserat resultatet ifrån vår empiriska del av studien. 
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Resultat och slutsatser   

Här presenterar vi vårt resultat, det vill säga vad vår analys har resulterat i. Vi diskuterar 

också här kring hur vår studie skulle kunna utvecklas och breddas genom framtida 

forskningsfrågor och så vidare.  

Utvärdering av metod och resultat 

I sista delen av detta kapitel värderar vi vår uppsats, det vill säga om vi kommit fram till 

det vi tänkt eller ifall de metoder vi valt varit optimala nu när vi blickar tillbaka och vad 

både vi och våra läsare har fått ut av studien. 

Förslag till fortsatt forskning 

Här presenterar vi förslag på fortsatt forskning som skulle kunna bedrivas med vår studie 

som grund. 

 

1.8 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss ifrån att hantera så kallade applikationer till e-handel för 

smartphones. Då vi i ett tidigt skede märkte att det finns en verklig avsaknad av detta i 

Sverige. Detta på grund av att vissa mobiler har många applikationer skrivna till sig 

medan andra mobiler har ett väldigt dåligt utbud. Vi har därför valt att enbart fokusera på 

e-handel och inte göra någon skillnad på e-handel genom applikationer eller genom 

webbläsare, utan endast mobil e-handel som en entitet. 

 

Ovannämnda orsaker har också lett till att vi har valt avgränsa oss ifrån eventuella olika 

smartphones eftersom att det finns en myriad av olika sådana. Därför har vi valt att 

fokusera oss enbart på smartphones som en helhet och inte mer. 

 

Vidare har vi valt att avgränsa oss ifrån att hantera speciella säkerhetsfunktioner runt 

mobil e-handel då samma teknologi används vid detta som vid vanlig e-handel. Vi ser 

ingen poäng med att ta med detta i vår uppsats då det inte är speciellt för just mobil e-

handel. I och med detta har vi också valt att inte gå in i detalj på de olika teknikerna för 

hot och skydd utan nämner dem enbart samt redogör för vad de innebär. På detta vis är 

alla som läser uppsatsen på det klara med vad som avses. 

 

1.9 Ansvarsområden 

För att uppnå så hög effektivitet som möjligt utan påverkan på kvalitén har vi valt att dela 

upp arbetet så att två personer sitter och skriver medan en person kvalitetskontrollerar 

genom att läsa igenom skriven text och försöker få en sammanhängande studie. Detta har 

vi turats om att göra. Detta har lett till att uppsatsen kan tyckas vara kortare än om tre 

personer hade skrivit. Vi anser dock att det är viktigare med kvalitet än kvantitet. 

 

Då vi har varit tre personer som har utfört denna studie, har vi valt att presentera vem av 

oss som har haft ansvar för vilket kapitel. Vi har alltså fördelat ansvaret för att på så sätt 

kunna använda våra främsta kunskaper.  
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1.1 Bakgrund Frida 
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1.3 Forskningsfrågor Samtliga 

1.4 Syfte Samtliga 

1.5 Begreppsprecisering Daniel 
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1.7 Disposition Daniel 
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2.2 Metodansats Frida 

2.3 Avgränsning Daniel 
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2.5 Urval Frida 

2.6 Utvärderingsmetod Daniel 

2.7 Analysmetod Frida 

2.8 Presentationsmetod Malin 

3.1 Säkerhet Daniel och Malin 

3.2 Trådlös teknik Daniel 

3.3 E-handel Frida 

3.4 Mobil e-handel Malin 

3.5 Smartphones Frida 

3.6 Förtroende Daniel 

3.7 Från teori till empiri – en 

sammanfattning 

Daniel 

4.1 Enkät Malin 

4.2 Intervju Malin 

5.1 Enkät Samtliga 
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6.0 Resultat Samtliga 

7.1 Enkätundersökning Malin 
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7.3 Utvärdering av undersökning Daniel och Frida 

7.4 Förslag till fortsatt forskning Daniel 
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2 Metod 
I detta kapitel berättar vi hur vi har gått tillväga för att samla in allt material samt hur vi 

har bearbetat det för att sedan presentera det i ett resultat. Vi tar också upp hur vi ser på 

vetenskap och kunskap samt hur vi har genomfört denna studie.  

2.1 Kunskapskaraktärisering 

Vi vill med vår studie utveckla kunskap genom att få svar på våra forskningsfrågor. Vi 

kommer att utveckla kunskap genom fyra olika kunskapsformer; förklarande kunskap, 

egenskapsbestämmande (deskriptiv) kunskap, karaktäriserande (förståelseinriktad) 

kunskap och kunskap om det möjliga. Enligt Goldkuhl (1998) innebär förklarande 

kunskap att vi förklarar varför något är som det är. Vi vill ta reda på varför eller varför 

inte smartphonesanvändare har handlat online via sina smartphones. 

Egenskapsbestämmande kunskap förklarar egenskaper hos företeelser som är 

kategoriserad och studerad, denna egenskap kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ.  

Exempelvis vill vi ta reda på om det är vanligt att smartphonesanvändare idag har handlat 

online med sina smartphones, vilket beskrivs som kvantitativ deskriptiv kunskap. Vi vill 

även få kunskap om hur säkra smartphonesanvändare känner sig när de handlar online 

med sina smartphones. Detta är karaktäriserande kunskap som innebär att skapa 

förståelse för denna företeelse. Dessa tre kunskapsformer leder oss till våra sista 

forskningsfrågor som handlar om vilka säkerhetsrisker och säkerhetsfunktioner som finns 

idag, men som också kommer finnas i framtiden. Detta är kunskap om det möjliga, alltså 

framtidsinriktad. Denna kunskap handlar om att vi medvetet kan formulera hur det 

möjligtvis kan se ut i framtida situationer. 

 

Kunskapsbehov Kunskapskaraktär 

Är det vanligt att smartphonesanvändare 
idag har handlat online med sina 
smartphones  
 

Egenskapsbestämmande: Deskriptiv 

Varför/Varför inte har 
smartphonesanvändare handlat online via 
sina smartphones? 
 

Förklarande: Varför 

Hur säkra känner sig smartphonesanvändare 
med att handla online med sina 
smartphones? 
 

Karaktäriserande: Förståelseinriktad 

Vilka säkerhetsrisker finns det idag och i 
framtiden vad gäller e-handel med 
mobilplattform? 
 
Vilka säkerhetsfunktioner finns det idag och i 
framtiden som motverkar dessa 
säkerhetsrisker? 

Om det möjliga: Framtidsinriktad 
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2.2 Metodansats 

Vi kommer använda oss av två allmänna strategier, deduktion och induktion. Enligt Patel 

och Davidsson beskrivs deduktion som följande: 

 

”Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och 

befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser.” (Patel och Davidsson, s 23) 

 

Induktion i sin tur beskrivs som: 

 

”En forskare som arbetar induktivt kan sägas följa upptäckandes väg. Forskaren kan då 

studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare 

vedertagen teori, …” (Patel och Davidsson, s 24) 

 

Tack vare de förkunskaper vi har och tillsammans med den teori vi tagit fram genom 

relevant litteratur och artiklar, så kunde vi ta fram en enkät som blev grunden till vår 

intervju med experten. Vi har alltså deducerat fram vår enkät genom att vi härlett till vårt 

teoretiska fundament. Efter att enkäterna blivit besvarade inledde vi arbetet med att ta 

fram intervjufrågor till experten. Även denna process är deduktiv då vi baserar 

intervjufrågorna på den information vi utvunnit ur svaren från enkäterna. Den intervju vi 

gör med experten är i skillnad från de andra arbetsmomenten induktiv. Detta genom att vi 

”drar ut” svar från experten. Enkäterna tillsammans med intervjun ger oss vårt slutliga 

resultat i detta arbete.  Det empiriska material som vi fått fram via vår enkät är snarare 

avsett att säkerhetsställa kvalitén och underlaget till intervjufrågorna med experten, än att 

öka uppsatsens trovärdighet genom en kvalitativ undersökning. Vår förhoppning är att det 

material som utvunnits ur enkäten skall såväl höja som bredda kvalitén på 

intervjufrågorna (Se Figur 1).  
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Figur 1 Modell över vår metodansats. Teori och enkät tas fram på ett deduktivt sätt, medan 

intervjun tas fram på ett induktivt sätt. (Egen modell) 
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2.3 Insamlingsmetod 

2.3.1 Insamling av teori 

Vår studie inleddes med att vi började söka efter aktuella artiklar gällande e-handel, 

säkerhet och smartphones på olika IT-relaterade webbplatser, däribland IDG. Vi har valt 

de webbplatser som rapporterar det senaste inom IT på grund av att dessa anses vara mest 

lämpliga för vår studie. Vi har också utvunnit en del av vår teori genom böcker som 

också är inriktade mot e-handel och säkerhet.  

2.3.2 Insamling av empiri 

Vi har, som vi tidigare påvisat, valt två olika sätt att samla in data. Första delen består i 

att genomföra en enkätundersökning på cirka 20 deltagare. Urvalet kommer att bestå av 

blandade åldrar. Vi kommer också att försäkra oss om att alla respondenter äger en 

smartphone eftersom det är dessa personer vi är intresserade av. Vi har valt ut blandade 

åldrar för att försöka se olikheter eller likheter mellan hur äldre och yngre personer 

använder sina smartphones när de handlar online, samt hur medvetna de är om de 

säkerhetsaspekter som finns. Enkäten kommer att tas fram med hjälp av 

”Samhällsvetenskapliga metoder” (Alan Bryman) för att få fram bra formulerade frågor 

som är framtagna efter vedertagna regler. De regler och tips vi hämtat ur 

”Samhällsvetenskapliga metoder” (Bryman 2001) har speciellt visat sig i hur vi 

formulerat frågorna. Vi har begränsat oss till få öppna frågor, enkla okomplicerade 

frågor, inte allt för många frågor utan försökt hålla oss till ett antal som kan besvaras på 

en relativt kort tid oavsett person. Vi har också försökt undvika för generella frågor och 

dubbelfrågor som kan misstolkas. Även ledande frågor och frågor med tekniska termer är 

något vi försökt undvika. Dock gällande frågor med tekniska termer har inte detta varit 

helt genomförbart. Vi har löst detta genom att ha korta förklaringar på frågorna som 

fotnoter som kan läsas av personer som inte vet vad begreppen betyder. Detta är viktigt 

eftersom frågorna måste vara bra formulerade så att de inte missförstås eller är på något 

sätt är otydliga då vi forskare inte finns att tillgå för personen då de besvarar enkäten. Vi 

har också fått hjälp av vår handledare att formulera dessa frågor för att ännu mer 

säkerställa kvaliteten. De flesta frågor kommer att vara direkt härledda ur vår teori då vi 

vill se ifall vissa samband stämmer på smartphones. Dock kommer ett fåtal frågor vara 

framtagna genom vårt egna deduktiva tänkande då detta kan vara av intresse. Resultaten 

av denna enkät kommer sedan att hjälpa oss hitta svar på våra första forskningsfrågor 

samt lägga grunden för vår intervju. 

 

Andra delen av vår empiriska insamling är en intervju med en expert på området om 

säkerhet med just smartphones i åtanke. Vi kommer som intervjuare ha en grundläggande 

teoretisk kunskap om området i fråga och vi kommer följa den delvis strukturerade 

intervjuformen vilket betyder att det kommer att råda ett flexibelt förhållande mellan oss 

och respondenten. Vi kommer också inför mötet ta fram en intervjuguide som stöd för 

vad vi vill uppnå med intervjun, där våra frågor kommer att finnas. När vi skapar vår 

guide kommer vi att ta hjälp av resultatet av enkäten samt våra egna erfarenheter och 

kunskaper. Intervjuguiden kommer att ge oss stödord och korta anteckningar som hjälper 

oss igenom intervjun fram till vårt mål. Detta är vad den delvis strukturerade 

intervjuformen (Andersen, 1998) innebär. Vi kommer att ha fördefinierade frågor men vi 
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kommer också att ta fram frågor allteftersom intervjun går framåt om vi anser att det 

behövs för att nå fram till vårt mål. Detta låter oss följa upptäckandets väg mer än att bara 

följa en förutbestämd väg och mer flexibelt hitta fram. 

 

2.4 Urval 

Vi har valt ut 20 stycken personer i blandade åldrar som skall få besvara vår enkät. Alla 

dessa personer äger en egen smartphone. Vi har valt ut dessa 20 personerna för att få en 

bild över hur de uppfattar smartphonen vad gäller säkerhet och e-handel. Genom de 

blandade åldrarna så får vi feedback på om uppfattningarna om säkerheten och e-handeln 

ligger i inställningen till smartphonen eller om det kanske rent av handlar om en 

generationsfråga. Vi tror att vi får fram de bästa svaren då vi vill få fram vad användarnas 

inställning och uppfattning gentemot säkerhet och e-handel i smartphonen. Utöver 

användarna så kommer vi att utföra en intervju med en expert inom säkerhetsområdet. De 

utsagor som vi får från vår säkerhetsexpert är relevanta för vår studie. Detta för att vi 

sedan skall kunna koppla mot användarnas syn på säkerhet och e-handel i smartphonen. 

På det här sättet får vi också en chans att urskilja de framtida hoten och kanske 

framförallt de framtida möjligheterna som finns inom mobil e-handel i smartphonen.  

 

När vi har gjort våra urval har vi utgått från olika sorters teorier. Det första urvalet vi 

gjorde heter kritiskt urval. Enligt Patton (2002) handlar ett kritiskt urval om följande: 

 

“if that group is having problems, then we can be sure all the groups are having 

problems.” (Patton 2002 s. 236) 

 

Det kritiska urvalet tillämpar vi då vi har bestämt att våra respondenter skall äga en 

smartphone. Genom att välja ut 20 stycken personer från allmänheten och som dessutom 

äger en smartphone så kan vi generalisera fram svar på de olika frågor som vi ställer. 

Genom att vi får fram en allmän slutsats från våra respondenter så uppfyller vi det 

kritiska urvalet. Vi uppfyller också det kritiska urvalet genom att intervjua en expert inom 

området för smartphones och e-handel. De svar vi får från vår intervjuperson är 

uppskattningsvis information som även andra experter inom samma område skulle 

komma fram till. Därav har vi även här uppfyllt det kritiska urvalet.  

 

Vi har också använt oss utav kriteriumurvalet. Det betyder att man väljer sina 

respondenter utifrån ett eller flera kriterium (Patton, 2002). Vårt kriterium har då varit att 

alla respondenter skall ha en smartphone. Samma sak gjorde vi när vi valde vår 

intervjuperson. Då hade vi två kriterier vilka är att intervjupersonen är en expert inom 

området för smartphones och dess utveckling. 

 

Strategiska urval har vi också gjort i denna studie, vilket kan beskrivas som följande: 

 

”… is the strategy of sampling by convenience doing what’s fast and convenient.” 

(Patton, 2002) 
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Detta var inget prioriterat urval, men då vi enbart hann med en intervju så blev det här 

urvalet aktuellt. Den här intervjun var också väldigt relevant för oss då intervjupersonen 

skulle bli vår hjälp till att få en framtidssyn på utvecklingen vad gäller smartphones och 

e-handel.  

 

Urval av källor har gjorts genom att vi fokuserat vårt letande emot framförallt betrodda 

webbplatser för artiklar samt bibliotek. Detta för att kunna precisera vår sökning men 

också för att öka vår trovärdighet. Vi har använt oss av sökord som varit fokuserade mot 

våra problemområden. 

 

2.5 Utvärderingsmetod 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att vi som forskare går att lita på och att vi utfört vår empiri på ett 

tillförlitligt sätt. Det är därför viktigt för oss att vi genomför våra enkäter på ett bra sätt 

och utgår ifrån vedertagna regler och ser till att våra enkäter är väl formulerade samt 

sparas så att de kan hänvisas till. Också vid intervjun är detta viktigt och att vi spelar in 

eller på annat vis sparar vår konversation så att vi senare kan gå tillbaka och hänvisa till 

samtalet. 

2.5.2 Etik 

Det är viktigt att vi som forskare inte hänger ut personer och hänvisar till dem så att detta 

senare kan drabba dem. Vi har därför valt att hålla alla som skriver enkäten anonyma 

både för deras skull och för att vi inte ser någon mening med att identifiera dem mer än 

vad frågorna i enkäten ger sken av. Vi hade också tänkt ha vår intervjuperson anonym, 

men denne gav oss godkännandet av att använda dennes namn i studien. Därför beslöt vi 

slutligen att använda oss av intervjupersonens namn. Vi har också valt att påvisa vad 

personen arbetar med och en del av hans meriter, så att vi som forskare och läsarna 

förstår varför vi valt att intervjua just honom. Vi kommer också se till så att alla som 

genomför enkäten och intervjun förstår att resultaten kommer att publiceras online i en 

forskningsuppsats. 

2.5.3 Intern Logik 

”Harmoni bör råda mellan forskningsfrågan, antaganden om forskning och det studerade 

fenomenets natur, datainsamlingen samt analystekniken.” (Larsson 1994)  

2.5.4 Struktur 

Tanken är att resultatet skall ha en god struktur där budskapet kommer fram utan att vara 

för komplicerat med onödigt komplicerade termer och liknande. Argument och tankar 

skall vara enkla att följa och inte vara onödigt långsökta och komplicerade, utan de ska 

vara presenterade så enkelt och klart som möjligt. Det ska med andra ord finnas en röd 

tråd som är klar att följa genom hela arbetet. 
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2.5.5 Kommunikativ validitet 

Kommunikativ valididet betyder att vi kommer att ha en god metodbeskrivning i vår 

uppsats. Där beskriver vi vilka val vi gjort angående hur vi genomför vår studie och 

argumenterar för dessa val så att ni som läsare förstår hur vi gått tillväga när vi gjort 

denna studie. 

 

2.6 Analysmetod 

Den analysmetod som vi har använt oss utav i denna studie är kvalitativ. Detta då vi tänkt 

arbeta på ett mer fritt sätt än vad kvantitativa metoder tillåter. Samtidigt vill vi skaffa oss 

en djupare förståelse för ämnet. Såsom Patel och Davidson säger: 

 

Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 

fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder. (Patel & 

Davidson, 2003 s 118) 

 

Modellerna som illustrerar resultatet av vår enkätstudie kommer vi att använda oss av i 

vår analys. Dessa modeller kommer att ligga som underlag till analysen då vi drar nya 

slutsatser för att skapa en djupare förståelse för vårt problemområde. 

 

En kvalitativ undersökning görs med text som underlag, därför kommer vi att 

transkribera vår intervju och använda den som utgångspunkt. Vi kommer utföra analysen 

snabbt efter att vi gjort intervjun så att all information fortfarande är färsk i vårt minne. 

Vi kommer säkerligen också att omarbeta vårt resultat ett flertal gånger för att nå en god 

helhet. (Patel & Davidson, 2003) 

 

2.7 Presentationsmetod 

Då vår studie är kvalitativ kommer vårt resultat att presenteras både i textuell form och i 

form av modeller genom empiri, analys och diskussion. I empiridelen presenteras 

resultaten från enkätundersökningen genom diagram, medan svaren vi får från 

intervjupersonen presenteras i textuell form. Enkätfrågorna formulerar vi utifrån den 

framtagna teorin och använder sedan som svar på våra tre första forskningsfrågor. 

Intervjufrågorna kommer vi formulera utifrån de svar vi får från enkätundersökningen. 

Slutligen kommer de utsagor vi får från intervjupersonen att ge oss svar på de två sista 

forskningsfrågorna. 
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3 Teori 
Här presenterar och förklarar vi de generella teorier som är grunden i vår studie. Vi har 

utefter våra forskningsfrågor plockat fram lämplig teori för att sedan kunna använda 

teorin till att utforma vår kommande enkät. 

 

3.1 Säkerhet 

3.1.1 Säkerhetsfunktion 

Vid betalning via internet som ligger öppet för nästan vem som helst att avlyssna är det 

viktigt att vi vidtar försiktighetsåtgärder då vi betalar med betalkort. Därför har båda 

VISA och MasterCard tagit fram två olika system, kallade SecureCode och Verified by 

VISA (Drakortet, 2010). Båda systemen fungerar på ungefär samma sätt. Vi har en 

personlig kod som vi själv valt i samband med vår bank, ungefär som ett lösenord med 

vissa restriktioner. När vi sedan handlar online på en sida, som har systemet 

implementerat, kommer sidan att be om vårt personliga lösenord innan 

betalningsprocessen blir avslutad. Detta skyddar både oss själva och sidan från att bli 

lurade. Detta förhindrar effektivt bedragare från att handla med andras kort genom att 

enbart veta siffrorna som finns på kortet då vi också måste ha tillgång till koden. 

 

Det finns gott om olika tekniker som är gjorda för att e-handel ska bli så säkert som 

möjligt. Klarna Mobil är en tjänst som är både säker och populär. Många populära 

svenska e-handelssidor använder sig av denna tjänst. Genom att använda denna tjänst 

slutförs ett köp genom att kunden skickar ett SMS eller ringer ett samtal. Köpet sparas 

sedan hos Klarna, registrerat på personens telefonnummer. Sedan skickas en faktura ut 

vid månadens slut ifrån Klarna, så köpet påverkar inte din telefonräkning. (Klarna, 2010) 

Även ifall ett flertal köp genomförs sparas dessa på samma faktura som skickas ut vid 

månadens slut. Vi kan också genom tjänsten dela upp vår betalning vilket medför kontroll 

över våra pengar. Fakturan som skickas ut kommer först i vanlig pappersform men 

kommer efter första månaden att skickas till mobilen genom ett sms. Detta medför 

problem med kontantkort då dessa inte registreras till en person, men detta löses genom 

att vi kan registrera vårt nummer hos Klarna för att få numret bundet till oss så att vi kan 

använda det. Genom att använda Klarna får vi ett säkert sätt att betala via nätet då allt 

köps på faktura samt att vi inte anger några personliga uppgifter på internet förutom vårt 

mobilnummer. 

 

E-handel i sig är kommunikation mellan två parter, kunden och affären. Denna 

kommunikation innehåller all information om köpet och det är därför viktigt att 

meddelanden krypteras och skyddas. Det finns ett antal standardiserade certifikat för 

detta som används. Det i särledes mest spridda av dessa är SSL som vi nedan kommer att 

förklara så enkelt som möjligt. SSL står för ”Secure Socket Layer” och utvecklades till en 

början av Netscape men är idag så pass stort så att den används av alla webbläsare. Ett 

sätt vi enkelt kan se ifall sidan vi besöker är SSL-skyddad eller inte är ifall adressen i 

adressfältet innehåller http:// eller https:// för SSL. I början slogs SSL emot SET men 

vann tillslut striden och blev den dominerande då den inte krävde extra programvara, var 
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enkel att använda samt billigare i drift (Webresurs, 2007). SSL krypterar 

kommunikationen mellan en server och en användare och försvårar kraftigt att någon kan 

avlyssna trafiken och lyckas förstå något av det som skickas eller kan manipulera det som 

skickas. Kryptering är naturligt vid e-handel och det mesta av informationen som skickas 

krypteras, speciellt vid själva köpet. Tyvärr används dock inte SSL vid inskrivandet av 

lösenord eller användarnamn vid de flesta tillfällen då detta belastar webbservern onödigt 

mycket.  

 

BankID (Bankid, 2010) är något de flesta är bekanta med. Vi får vårt BankID installerat 

på våra datorer och kan genom denna tjänst legitimera oss när vi loggar in på till exempel 

CSN eller skatteverket. Det är ett säkert sätt som låter oss legitimera oss om att det 

verkligen är vi som loggar in på våra egna sidor. Det nyaste nu är att Telenor och Telia i 

samband med Sveriges större banker lanserar en tjänst till mobilen för att göra just detta. 

BankID är en ny teknik för mobilen men detta är absolut en teknik som kommer att 

utvecklas. Detta tack vare att tekniken är så enkel och säker. Därför är det bara en 

tidsfråga innan också e-handeln hakar på detta tåg och ber folk att legitimera sig med 

BankID när man handlar.  

3.1.2 Hot och risker 

I en artikel skriven av Mattias Inghe för PC för alla (Inghe, 2010), förklarar han sju olika 

hot som finns mot mobilen. Ett hot är bluetooth-attacker, som innebär att skadlig kod kan 

skickas mellan telefoner genom bluetooth-teknik. Då är det elaka program som söker 

efter bluetooth-enheter och skickar sig vidare, vilket fungerar liknande som ett 

traditionellt virus. Hoten går mest ut på att irritera än att på att länsa konton. Hackare 

skriver idag prototyper för att kunna se hur de kan skapa allvarliga virus i framtiden. 

Något som är möjligt idag är att få ett virus som gör att mobilräkningen kan bli väldigt 

hög. Risken att bli drabbad är dock inte stor. Det är väldigt sällsynt med virus som 

skickas mellan telefoner med hjälp av Bluetooth-enheter. För att bli drabbad krävs det att 

vi har otur och är väldigt oförsiktiga. För det första måste vi vara i närheten av en annan 

mobil som är smittad med ett virus, och bluetooth-enheten på vår mobil måste vara på. 

Dessutom måste vi tacka ja till att ta emot det som skickats till oss. Det bästa sättet att 

skydda sig på är att ha bluetooth-enheten avstängd hela tiden.  

 

Skadliga webbsidor är ett annat hot, då det kan finnas skadlig kod som kan krascha den 

mobila webbläsaren eller systemet. Tidigare var det möjligt för hackare att ta del av 

sådant som användaren skrev in i webbläsaren i den tidiga versionen av det mobila 

operativsystemet Android. De kunde exempelvis hacka lösenord, men detta är löst idag. 

Det är värre om du luras att ladda ner trojanprogram från en sida som ser seriös ut. Det 

finns en risk att bli drabbad, men det är säkrare om användaren surfar i Smartphones i 

utvalda wap-sidor. Det bästa sättet att skydda sig mot detta är att alltid försöka ha den 

senaste versionen av webbläsare och operativsystem installerat i telefonen. Gör vi inte 

detta är det lättare att det upptäcks säkerhetshål i webbläsaren. (ibis)  

 

Ett annat hot mot mobilen är trojaner. Trojan är ett skadligt program som vi kan bli 

lurade till att ladda ner. De programmen går under förklädnad som exempelvis ett 

nyttoprogram eller ett spel. Det som är farligt med en trojan är att den kan komma åt alla 
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viktiga funktioner i mobilen. När vi laddar ner exempelvis ett chattprogram till datorn 

eller mobilen får vi frågan ”Ska detta program få skicka data över Internet?”, svarar vi ja 

på denna fråga så är det inte bra. Trojaner är även den vanligaste typen av skadlig kod till 

mobilen. De som har störst risk att bli drabbade av trojaner är de som har 

operativsystemet Symbian Series 60 som finns i flera smartphones från Nokia och 

Samsung. Även mobiler från Sony Ericsson och Motorola där operativsystemet Symbian 

UIQ är vanligt, och smartphone-operativet Windows mobile, finns det risk för trojaner 

och virus. Det gäller även att se upp med plattformen J2ME, som är en Java-motor och 

finns i en hel del mobiler. De flesta som har Java-stöd i mobilen har denna plattform. Det 

bästa sättet att skydda sig mot trojaner och annat virus är att låta bli att installera program 

på mobilen som vi inte är helt säker på vart de kommer ifrån, och kör aldrig program eller 

funktioner som vi fått via mejl eller mms. Inte ens om det är från personer vi känner som 

skickat ett mejl eller mms. Det kan hända att deras mobiler redan är infekterade. Det 

finns däremot säkra sajter och program som de stora mobiltillverkarna har kontrollerat 

som är trygga att ladda ner. (ibis) 

 

Det fjärde hotet mot mobilen är automatiska sms. Automatiska sms innebär att de flesta 

mobiler kan ta emot något som kallas Class 0 och Flash-sms. Det är vanligt att 

mobiloperatören skickar ut instruktioner i form av sms för att vi kan använda mobilsurf 

och mms. Dessa sms lagras inte i inboxen utan visas direkt på skärmen. Det som är en 

säkerhetsrisk med detta är att hackers kan skicka sådana sms till mobiler och på så sätt 

styra vad trojanen gör. Hackers kan endast göra detta om vi redan har ett skadligt 

program i mobilen. Hittills har ingen blivit drabbad av något sådant, men 

säkerhetsföretagen och operatörerna försöker att ha utkik efter det. Har vi oturen att bli 

drabbade finns det inte så mycket att göra åt saken. En mobil som har blivit infekterad av 

en trojan som använder Class 0 sms är lättillgänglig för attacker på grund av att det inte 

finns någon möjlighet att skydda sig. Detta då det kan ske ändringar i de eventuella 

inställningarna som är till för att skydda oss. Det finns ändå ett sätt att förebygga att bli 

drabbad och det är att välja bort push-sms (Class 0-sms) i inställningarna till sms-

funktionen i mobilen. Det som är viktigast är att inte acceptera nya inställningar om det 

inte kommer från din mobiloperatör. (ibis) 

 

Sms-spam kan också vara ett problem. Spam som är ett annat ord för skräppost kan 

översvämma vår mejl med reklam. Detta kan även komma på sms i vissa länder. Det som 

är problemet med detta är att sms-volymen kan bli för stor. Dessa sms sparas dessutom 

automatiskt i inkorgen vare sig vi vill eller inte. Har då mobilen ett litet minne kan 

inboxen fyllas snabbt och det finns ingen plats åt riktiga sms. Denna typ av hot är inget 

större problem här i Sverige då det kostar en del pengar att skicka sms och är därför inte 

intressant för massreklam. I exempelvis USA är problemet större med sms-spam i 

mobilen, eftersom det finns fler möjligheter att skicka sms gratis eller till lågpris. 

Mobiloperatörerna arbetar med att ta fram spamfilter i de länder det är ett problem med 

sms-spam. Det finns även program som går att installera i mobilen som fungerar som ett 

spamfilter, exempel på dessa är Webgate SMS Spam Manager som är till Symbian Series 

60 och UIQ, och SMS Spaminator till Windows Mobile. (ibis) 
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Phishing är ett annat hot mot mobilvärlden som går ut på att lura folk att skicka dyra 

betal-sms och ringa upp dyra betalnummer. Det som en bedragare gör är att skaffa ett 

nummer i ett land där lagstiftning om phishing inte riktigt är klar och kopplar detta 

nummer till en betaltjänst. Bedragaren ringer sedan upp många mobilnummer och lägger 

på luren innan de hinner svara. Personerna som blivit uppringda kanske blir nyfikna och 

ringer upp det missade numret. Det är detta som kostar mycket pengar. Samma problem 

finns med sms. En person kan få ett sms där det bara står ”Hej”. Svarar personen på detta 

sms dras också massvis med pengar. Det som är farligt med phishing är kanske ganska 

uppenbart, att vi kan bli lurade på flera hundra kronor! Har vi däremot ett kontantkort i 

mobilen är det inte värre än att pengarna på kortet försvinner, men har vi ett abonnemang 

kan det lätt bli höga siffror. Detta är en organiserad brottslighet och det har funnits ett 

antal fall där folk blivit drabbade, men det är ännu inte i stor skala. Det är många 

mobiloperatörer som erbjuder tjänsten att spärra möjligheten att ringa sådana nummer. 

Det som inte är så lämpligt med att ha den spärrfunktionen är om vi har många praktiska 

tjänster som vi vill använda med betalfunktion. Det viktigaste är att vara försiktig, att inte 

ringa upp missade samtal från okända nummer eller svara på sms vi inte vet vem det är 

ifrån. (ibis) 

 

Ett sista hot mot mobilen är abonnemangs-fällan. Det finns flera företag som försöker 

locka folk att beställa ringsignaler, bakgrundsbilder, spel och liknande. Tyvärr riktas detta 

oftast till barn och ungdomar som kan dra på sig stora kostnader när de tror att de bara 

beställt en ringsignal så har de också bundit upp sig på ett abonnemang som kommer att 

dra pengar från deras mobil månadsvis. Jamba.se, som är ett företag som säljer sådana 

produkter, hade fått i juli 2009 27 KO-anmälningar från missnöjda kunder som menade 

att Jamba inte hade informerat barnen tillräckligt bra om vad de egentligen hade köpt. 

Det hade dessutom varit väldigt svårt att avbeställa abonnemanget. Att inte bli drabbad 

ligger helt på eget ansvar och det är viktigt att läsa det finstilta i avtalet. (ibis) 

 

3.2 Trådlös Teknik 

3.2.1 GSM 

GSM (Global System for Mobile Communications) (GSM World, 2010) är den idag 

största standarden för mobil kommunikation. Ca 80 % av världens mobilanvändare 

använder den idag. Teknologin är betydligt långsammare än dagens 3G och lämpar sig 

därför väldigt dåligt för större dataöverföring, men duger gott till sms, telefonsamtal och 

mindre filer.  

 

GSM är en internationell standard som alla telefonoperatörer och telefontillverkare 

anammar så att vi var som helst i världen kan använda vilken telefon som helst då alla 

använder samma kommunikationsteknologi. Detta underlättar både för företagen och 

användarna på många sätt. 

3.2.2 3G 

3G (Wikipedia, 2010) är den uppföljande teknologin till GSM och står för tredje 

generationens mobilkommunikationsteknologi. Det största som skiljer GSM och 3G är 
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dess överföringshastighet. Överföringshastigheten är betydligt högre om vi använder 3G 

jämfört med GSM. Vid bästa fall är överföringshastigheten 40 gånger bättre för 3G vilket 

har fått 3G-teknologin att kallas ”trådlöst bredband” vid de flesta tillfällen. Med 3G kan 

vi idag nå 14mb/s nedladdning och 5.4mb/s uppladdning som bäst. I och med att denna 

standard växt fram har nya möjligheter öppnat sig då folk nu kan skicka musik, text, ljud 

grafik och så vidare mellan varandra. 3G introducerar också mer säkerhet än det gamla 

GSM-nätverket då den autentiserar noder som smartphonen ansluter till innan den börjar 

skicka data. På så vis är vi alltid uppkopplade mot det nät vi vill vara uppkopplade emot 

och inte en bedragare. 

3.2.3 Trådlöst nätverk 

Trådlöst nätverk (WLAN) betyder att vi genom trådlös teknik ansluter oss till en lokal 

accesspunkt till exempel en trådlös router som sedan är kopplad till marknätet. Detta ger 

oftast en högre bandbredd än 3G men finns inte alltid att tillgå då detta kräver att vi är 

lokaliserad i närheten av en router som användaren antingen kan lösenordet på eller som 

inte har något lösenord. (Jönsson, 2007)  

 

3.3 E-handel 

E-handel innefattar likadana aktiviteter och processer såsom den traditionella handeln 

gör. Den traditionella handeln går ut på att identifiera och tillfredsställa kundens behov. 

Det kan då röra sig om tillverkning och marknadsföring av produkt, men också service 

gentemot kunden. Det kunderna gör är att söka sig runt bland olika företag, titta på priser, 

kvaliteter, kvantiteter, garantier etc. På så sätt jämför kunderna de produkter som de är 

intresserade av. När kunden har valt sin produkt och betalat så är inte försäljningen alltid 

avslutad. Efteråt kan det komma att behövas support av produkten. Genom att knyta 

kontakt med kunden så får företaget feedback från kunden och kan på så sätt förbättra sin 

produkt. (Kosiur 1997 se Hallin & Wedin 2001, s. 9) 

 

Electronic Data Interchange (EDI) var den första sortens e-handel. Den hade som syfte att 

utbyta handel i form av order, fakturor, betalning etc. Företag inom bland annat 

detaljhandeln använde sig mycket EDI. Det som systemet gjorde var att kommunicera 

mellan parterna, exempelvis mellan lageravdelningen hos kunden och produktionen hos 

leverantören. På så sätt försvann pappersdokumenten mer eller mindre (Whiteley 2000 se 

Hallin & Wedin 2001, s 10).  

 

Samtidigt som EDI användes så började de elektroniska marknaderna ta fart.  Den här 

elektroniska marknaden gjorde det möjligt för köpare och säljare att utbyta information 

om olika pris- och produkterbjudanden. EDI’s begränsning är att det inte är öppet för 

privatpersoner. Därav har detta gett upphov till Internet. (ibis) 

 

Internet är det som har ökat e-handeln. Valmöjligheterna har blivit större och priserna kan 

variera oerhört mycket. Detta beror på att internet möjliggör det för leverantörer och 

kunder att hoppa över mellanhänderna. (Tuunainen 1999 se Hallin & Wedin 2001, s 11) 
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Idag sker den mesta e-handeln via internet mellan företag och konsumenter (B2C) eller 

mellan företag och företag (B2B). (Fredholm, 2004) E-handeln idag har gjort att 

processerna mellan företag, kund och leverantörer har blivit omstrukturerade. På det här 

sättet har vi haft möjligheten att bli alltmer globaliserade. (European Commission 1998 

se Hallin & Wedin 2001, s 9). E-handel (Fredholm, 2004) brukar vara indirekt vilket 

innebär att till exempel en produkt levereras på vanligt sätt. Det finns också direkt e-

handel och då sker leveransen också på internet. Det kan exempelvis vara en tjänst eller 

en programvara som köpts.  

 

Enligt en undersökning (Lindstedt, 2010) som IDG, Internetworld har gjort i början av 

2010 så handlar 82 % av svenskarna, mellan 25-34 år, via internet. De menar att e-

handeln växer då dagens ungdomar blir äldre. Samtidigt som e-handeln växer så har 

intresset för e-handeln ökat hos kvinnorna (Lindstedt, 2010). Enligt Statistiska 

Centralbyrån är det idag fler kvinnor än män som använder sig utav e-handel, mellan 

åldrarna 25-54. Kvinnorna handlar allt från resor, kläder och böcker. För män är det mer 

vanligt att de handlar film, hemelektronik och musik. 

 

E-handeln har nu fått ytterligare ett medium att sträcka ut sig till – mobiltelefonen. Allt 

fler personer att utforska e-handeln i mobiltelefonen. Enligt Postens E-handelsbarometer 

Q4 2008 (Lindstedt, 2010) så kan var femte internetanvändare tänka sig att köpa varor 

via mobiltelefonen. Av de resterande internetanvändarna så tyckte 35 % att skärmen på 

mobiltelefonerna är för liten, 29 % att uppkopplingen är för låg och 23 % upplever 

säkerheten som dålig. 

  

3.4 Mobil e-handel 

Mobil e-handel och vanlig e-handel skiljer sig inte när det gäller transaktionstyper och 

aktiviteter, men det finns andra faktorer som skiljer dessa två handelssätt åt. En sak som 

skiljer de åt är självklart att den mobila e-handeln sker via en mobil, vilket gör att vi när 

som helst och var som helst kan välja att handla med mobilen. Vi är inte längre beroende 

av tid och plats. En dator har vi inte alltid i närheten, men en mobil finns nästan alltid i 

väskan eller bakfickan. En annan skillnad är att med mobil e-handel är det betydligt 

mindre skärm och tangentbord än om vi handlar via en dator (Johansson 1999 se Hallin 

& Wedin, 2001). 

 

Den mobila e-handeln har ökat den senaste tiden, speciellt efter att Iphone kom ut på 

marknaden. Nu handlar inte mobilköp längre bara om att köpa ringsignaler, utan nu kan 

vi köpa nästan vilka produkter som helst. År 2009 började den mobila e-handeln komma 

igång på riktigt i Sverige. Discshop som säljer filmer, började sälja sina produkter genom 

mobil e-handel i juni 2009. Även Babyshop som säljer barnkläder öppnade en mobilbutik 

då. Under 2009 det här året mellan maj och oktober, ökade antalet mobila anrop till 

webben med 44 procent i hela världen enligt mobila annonsnätverket Ad Mob. 

(Lindstedt, 2010) 
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3.5 Smartphones 

Smartphone (PCMAG, 2010) är en mobiltelefon med inbyggda applikationer samt 

tillgång till internet. Fler saker som finns tillgängliga i en smartphone kan till exempel 

vara: SMS, E-post, surfing, stillbildskamera, videokamera, MP3-spelare, videospelare 

etc. 

3.5.1 Mobila plattformar 

En mobil plattform avser hårdvarumiljöer för smartphones och handdatorer. Exempel på 

mobila plattformar är iPhone, Android, Symbian, Palm och Windows Mobile. En 

mobilplattform är ett operativsystem för mobiler såsom Windows 7 är ett operativsystem 

för PC-datorer. (PCMAG, 2010) 

 

3.6 Förtroende 

Förtroende är kort ett annat ord för tillit och kan uttryckas på många sätt, både implicit 

och explicit. Tittar vi sedan närmare på begreppet är det faktum att det kan tolkas väldigt 

olika beroende på hur vi är som person. Vad vi menar är att det är viktigt för kunder att 

känna förtroende för företaget de handlar ifrån samt förtroende för hemsidan. Detta 

tycker vi är mer viktigt för mobil e-handel då detta är ett nytt fenomen och då känner sig 

kunderna säkerligen mer osäkra än vad vi gör vid vanlig e-handel och därför är 

förtroende viktigt att skapa för företagen (Faasth, Mauritz, Tomicic & Zäll, 2004). Det 

finns gott om sätt att skapa förtroende i verkliga livet, dock blir detta svårare att göra 

online, det finns sätt för detta.  

 

I verkliga livet kan vi alltid gå tillbaka och ångra oss, det blir mer som att vi har kontroll 

över situationen och kan åtgärda fel, medan vi online känner oss mer utlämnade till 

teknologin och därför känner oss mer osäkra. Det är därför viktigt för företag att visa att 

de går att lita på och verkar professionella, att det på så vis bygger upp ett förtroende som 

kunden ser och erkänner. Kunden blir mer benägen att handla då denne känner sig 

säkrare. 

 

Vid e-handel finns det mycket att oroa sig över då hoten är många till exempel 

identitetsstölder, obehöriga som får tillträde till konton, obehöriga som läser information, 

samt falska webbplatser. Studier visar att 64 % av svenskar blir oroliga att handla ifrån en 

sida om den inte visar upp någon sorts försäkran. 74 % säger att deras förtroende ökar för 

en hemsida om de ser hur de identifierar en säker hemsida. Detta visar på att de flesta 

som handlar är medvetna om säkerhet och enbart vill handla ifrån välkända sidor de vet 

att de kan lita på. (Verisign, 2010)   

 

Många avstår från e-handel då de känner sig osäkra på att handla med kort, 48 % av alla 

som avstår från att handla gör det på grund av osäkra betalmetoder (Callius, 2007). Dessa 

kunder vill ha fler betalmöjligheter för att kunna känna sig säkra. Är företaget ett mer 

känt företag känner sig kunden säkrare och kanske då genomför köpet. 

 

En annan studie visar att 63 % av de som inte handlar på nätet inte gör det för att de är 

oroliga för bedrägeri. Däremot visar studien att 94 % av Sveriges befolkning någon gång 
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har handlat på nätet. Undersökningen visar också att det som folk känner sig mest oroliga 

för är kreditkortsbedrägeri och att informationen ska komma i fel händer. Det är hela 65 

% som är oroliga för detta. Slutligen är det 31 % som är oroliga för att varan skall vara 

defekt när den levereras. (Skärheden, 2007) 

 

Det blir allt vanligare att e-handelssidor blir medlemmar i olika sällskap som till exempel 

”Trygg E-handel”. Trygg E-handel innebär att sidan får rätten att sätta ett märke på sin 

hemsida som indikerar att sidan är säker att handla ifrån och har genomgått en viss 

granskning av företaget som utfärdar märket. Märket är sedan tänkt att ge förtroende till 

kunder så att de vet att denna hemsida går att lita på och att andra redan har handlat ifrån 

denna sidan utan missöden. Detta fungerar verkligen, då vissa sidor har uppvisat ett 

uppsving av försäljning på hela 20-30% (Tryggehandel, 2008). 

 

3.7 Från teori till empiri – en sammanställning 

Vi har nu i vårt teorikapitel lagt grunden till uppsatsen. En av teorins funktioner är att 

förklara vissa teknologier och fenomen både för oss och för läsaren så att vi kan förstå 

resten av uppsatsen. Teorin lägger också grunden så att vi alla förstår vad det är vi pratar 

om när vi använder vissa begrepp och fenomen. Dock är teorins huvudsakliga syfte att 

lägga grunden för vår enkät så att vi vet vilka frågor vi ska ställa i vår enkät.  
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4 Empiri 
I denna del av studien presenterar vi resultaten från enkätundersökningen och svaren 

från intervjun. Enkätundersökningen har gått ut på att få svar på hur ett visst antal 

personer känner för säkerheten vad gäller e-handel via smartphone. Vi tydliggör 

resultaten här genom att använda oss av diagram. Intervjun presenteras genom en 

flytande text som vi sedan tänkt använda som grund för vår analys. 

 

4.1 Enkät 

4.1.1 Generellt 

 

 
Figur 2 

I denna undersökning var 15 % kvinnor och 85 % män. 

 

 
Figur 3 

11 personer var mellan 20-30 år, 3 personer var mellan 31-40 år, 5 personer var mellan 

41-50 år och 1 person var mellan 51-60 år. 
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Figur 4 

6 personer använder GSM, 19 personer använder 3G, 16 personer använder trådlöst 

nätverk hemma, 10 personer använder externt trådlöst nätverk och 0 personer har ej 

uppkoppling. 

 

 

4.1.2 E-handel med smartphone 

 

 
Figur 5 

40 % av respondeterna har handlat online med sin smartphone. 
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Figur 6 

62 % av de som handlat med sin smartphone har även betalat med sitt betalkort. 

 

 

 
Figur 7 

Ingen av personerna känner sig väldigt osäker när de lämnar ut sitt kortnummer via sin 

smartphone, 2 personer känner sig osäkra, 3 personer känner sig säkra, 2 personer 

känner sig väldigt säkra och 1 person vet ej. 
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Figur 8 

2 personer har inte handlat med sin smartphone på grund av att de är orolig för 

kortbedrägeri, 2 personer anser att det är för liten skärm på smartphonen, 2 personer 

anser att uppkopplingshastigheten är för låg, 1 person upplever att säkerheten är för 

dålig, 1 person är orolig för virus och 9 personer tycker annat. 

 

 
Figur 9 

Detta diagram visar andra anledningar till att varför de inte valt att handla online med 

sin smartphone. 33 % tycker det är enklare att handla via en dator, 45 % har aldrig haft 
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behovet, 11 % saknar APPS till sin Windows Mobile och 11 % har inte handlat via sin 

smartphone på grund av att de har företagstelefon och får ej handla via denna. 

 

 

 
Figur 10 

4 personer känner/skulle känna sig mer osäker med att lämna ut kortnummer desto högre 

beloppet är, 10 personer känner sig inte mer osäker och 6 personer vet ej. 

 

 
Figur 11 

15 personer känner/skulle känna sig mer osäker om inte någon försäkran om att sidan 

går att lita på visas upp,1 person känner/skulle inte känna sig mer osäker, 4 personer vet 

ej. 
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Figur 12 

9 personer letar efter någon sorts indekering på att e-handelssidan går att lita på, 6 

personer gör inte det och 5 personer gör det ibland. 

 

 

 

 
Figur 13 

17 personer känner sig säkrare med att handla på sidor de känner till än sådana som de 

inte känner till, 1 person gör inte det och 2 personer vet ej. 
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4.1.3 Risker och hot för din smartphone 

 

 
Figur 14 

10 personer är medvetna om hur de undviker att bli utsatta för bluetooth- attacker och 10 

personer är inte medvetna om detta. 

 

 

 

 
Figur 15 

11 personer är medvetna om hur de undviker att det finns skadliga webbsidor för deras 

smartphone och 9 personer är inte medvetna om detta. 
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Figur 16 

10 personer är medvetna om vilka säkerhetsfunktioner deras smartphone har för att 

skydda dem mot trojaner och 10 personer är inte medvetna om detta. 

 

 
Figur 17 

2 personer är medvetna om vilka säkerhetsfunktioner deras smartphone har för att 

skydda sig mot automatiska sms och 18 personer är inte medvetna om detta. 
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Figur 18 

2 personer är medvetna om vilka säkerhetsfunktioner deras smartphone har för att 

skydda dem mot sms-spam och 18 personer är inte medvetna om detta. 

 

 

 

 

 
Figur 19 

10 personer är medvetna om hur de undviker att bli utsatta för Phishing och 10 personer 

är inte medvetna om detta. 
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Figur 20 

12 personer är medvetna om hur de undviker att bli utsatta för abonnemangsfällor och 8 

personer är inte medvetna om detta. 

 

 

 

 
Figur 21 

1 person har blivit utsatt för bluetooth-attacker, 4 personer har blivit utsatta för 

automatiska sms, 16 personer vet ej om de blivit utsatta för något.  
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4.2 Intervju 

Intervjun genomförts med Fabian Grapengiesser som intervjuperson. Fabian jobbar för 

SEB och innehar titeln; Responsible Mobile Banking at SEB, Internet business developer. 

Vilket gör att han kan en del om det området vi valt att inkludera i vår studie. 

 

Fråga 1: Enligt vår enkätundersökning är det endast 40 % som har handlat/utfört 

betalning med sin smartphone. Anledningarna till att de inte har handlat beror 

bland annat på att de aldrig haft behovet eller att det är enklare att handla via 

datorn. Tror du att det blir populärare att handla/utföra betalningar via 

smartphonen i framtiden? Om så varför? 

 

Svar: Fabian svarar att han absolut tror att det kommer att bli populärare att handla via 

smartphonen i framtiden. Anledningen tror han är för att allt som är digitalt idag kommer 

att tillhandahållas mobilt inom en ganska snar framtid. Han sa även att om vi handlar via 

datorn idag så kommer vi att i lika stor utsträckning handla via mobilen, på grund av att 

datorn och mobilen blir allt mer lika.  

 

Fråga 2: De flesta av respondenterna svarade att de känner sig säkra med att lämna 

ut sitt kortnummer på webben via sin smartphone, anser du att man kan känna sig 

säker? Varför? Vad tror du det är som gör att respondenterna känner sig säkra? 

 

Svar: På denna fråga var Fabian lite osäker eftersom säkerhetsfrågor inte är hans 

starkaste sida, men han kunde inte tänka sig att det är mindre säkert än på nätet. Han 

nämnde att exempelvis trojaner och liknande hot är svårare att sprida via mobilen, 

eftersom detta är något som måste laddas ner. Han trodde att det kanske kommer att 

ändras i framtiden, och bli ett större hot än vad det är nu. 

 

Fråga 3: De flesta av respondenterna ansåg att det kändes mer osäkert ifall e-

handelssidan man handlat/utfört betalning ifrån genom sin smartphone inte visar 

upp någon försäkran om att den går att lita på. Anser du att alla e-handelssidor bör 

visa upp någon försäkran om att det säkert? Varför? 

 

Svar: Han ansåg att e-handelssidor inte behöver visa upp någon försäkran på att det är 

säkert att handla. Han menade att de flesta webbsidor som visar upp olika information om 

att det är säkert beror ofta på att det är osäkert och att dem är oseriösa. Han skulle aldrig 

handla på en sida som reklamerade med: ”Handla på den här sidan, den är jättesäker!”. 

Intervjuaren frågar Fabian om han även tycker så om webbsidor som visar upp att de har 

”Trygg E-handel” till exempel. Då svarar han att de kan visa upp en symbol för detta, 

men den går också att härma. Han tycker att de får jobba på andra sätt för att visa att de är 

seriösa. Intervjuaren frågar om det kan göras via exempelvis reklam eller prisjakt. Fabian 

svarar att det kan vara ett sätt, att gå via de vanliga befintliga betalningsleverantörerna 

som folk känner igen. Intervjuaren säger att ”vi kan tänka oss att ni också arbetar med 

sådant, genom bankning, alltså att ni har eller tillhandahåller sådana tjänster”. Fabian 

svarar då att det är väldigt lite, och att det finns andra som är bättre på det. Han tror att 

det inte lönar sig att tala om att man är jättesäker helt enkelt.  
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Fråga 4: Vi har hittat information på nätet om olika säkerhetsrisker och hot mot 

mobilen, exempelvis bluetooth-attacker, skadliga webbsidor och automatiska sms. 

Vi frågade våra respondenter om de var medvetna om hur de skyddar sig mot dessa 

hot och risker, och om de blivit utsatta för något. Det var ungefär 50/50 om de visste 

hur de kan skydda sig, och de flesta visste inte om de blivit utsatta för något. Vad 

anser du om risker och hot mot smartphones? Vet du om det är ett stort problem 

idag?  

 

Svar: Fabian tycker inte att det är ett stort problem idag, men det skulle kunna bli det. 

Han menar att det finns olika sätt att hantera risker och hot, så som Apple sköter det 

ganska bra, för när de pratar om applikationer så har de en egen kvalitetskontroll. De har 

monopol på distribution, vilket innebär att vi kan betala för säkerhet och kvalitet. Om jag 

laddar ner någonting från Appstore så vet jag att det här innehåller inget virus och det 

kommer inte att förstöra min mobil, vilket är väldigt bra. Han sa att motsatsen egentligen 

är Androidmarket när vi pratar om applikationer, som har mycket lägre eller nästan inga 

kvalitetskrav. Laddar vi ner någonting därifrån kan det vara vad som helst, men samtidigt 

finns det många som tycker att det är bra då det är i en öppen miljö.  

 

Fråga 5: Hur ser du på framtiden då det gäller mobil utveckling? Kommer säkerhet 

vara ett större problem eller relativt litet problem som det är idag? Varför? 

 

Svar: Han tror att det kommer bli ett större problem i framtiden, för att fokus på den 

digitala miljön kommer flyttas mycket mer till mobilen och på sätt kommer det också bli 

mer problem. Idag har Windows och Microsoft betydligt större problem än vad Apple 

har, just för att de är större. Precis samma sak är det om vi jämför datorvärlden och 

mobilvärlden, mobilvärlden är fortfarande ganska liten och på så sätt är det ännu inte 

några större säkerhetsproblem inom detta område. Där pengarna finns så kommer också 

säkerhetsproblemen att försöka ta dem pengarna. 

 

Fråga 6: Hur hanterar ni säkerhet för mobil internetbankning? Är det en stor del 

av utvecklingen? Finns det något speciellt du skulle vilja lyfta fram i hur ni gjort för 

att skydda kunderna? Hur tror du att detta kommer att utvecklas i framtiden? 

 

Svar: Just nu har de inte lagt ner någon tid alls, utan de har använt sig av befintliga 

säkerhetslösningar, vilket är digipass eller säkerhetsdosa. Detta är däremot ett problem 

eftersom dessa inte passar så bra till mobil. Däremot är det väldigt säkert, men hittills har 

de inte lagt ner så mycket tid. Han sa att de måste nog göra det, för att de måste hitta ett 

enklare sätt att identifiera kunder via deras digipass. Det går inte att ha med sig dosan 

överralt. De jobbar på lösningar just nu, det finns pinkod eller digipass som finns 

integrerad i mjukvaran i mobilen. Han tror att det kommer bli en stor del av utvecklingen, 

och att det är jätteviktigt att lösa det. Problemet är att de måste behålla säkerheten men 

göra det mycket enklare, och detta är ett problem de kommer lägga ner resurser på. 
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Fråga 7: Finns det olika risker eller hot mot sin smartphone beroende på vilken 

uppkoppling man använder? 

 

Svar: Egentligen inte svarar Fabian, den datatrafik vi skickar är engångsinformation så 

om det är någon som snappar upp det så gör det inget. Intervjuaren frågar om det alltså är 

information som inte går att använda igen. Fabian svarar att den informationen inte är 

värd någonting, bara en gång. Så det är inget stort problem nu. Men börjar man jobba 

med pinkoder och annat då handlar det inte om att skicka information över nätet, utan då 

ligger det hos klienten helt enkelt. Han avslutar med att säga att det finns nog risker.  
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5 Analys 
Här presenterar vi analysen av enkätundersökningen och intervjun.  

5.1 Enkät 

5.1.1 Generellt 

Utav våra 20 respondenter så var 15 % kvinnor. Anledningen till att bara 15 % var 

kvinnor kan vara många. Vi tror att det kan bero på att vårt urval inte ställde särskilt höga 

krav. Det som respondenten behövde var att använda sig av en smartphone. Vi tror också 

att en anledning kan vara att kvinnor inte alltid upptäcker möjligheten med ny teknik utan 

det är oftast männen som är lite mer ”pryltokiga”. Som vad vår teori säger, enligt en 

undersökning så använder kvinnor e-handel mer än vad männen gör. Detta tror vi kan 

vara något som även kan hända med mobil e-handel i smartphonen. Dessutom får vi inte 

glömma att det inte är alla som använder sig av en smartphone än. Gissningsvis så 

kommer det allmänna intresset för smartphonen att öka och på så sätt jämnas 

fördelningen av kvinnor och män ut. 

 

Vi fick tag på flest smartphoneanvändare inom åldrarna 20-30. Anledningen till att det är 

så pass många användare i dessa åldrar tror vi beror på att den generationen är mer insatta 

och mer intresserade av ny teknik. 5 personer var det som var i åldrarna mellan 41-50 år, 

medan det var 3 personer i åldrarna 31-40. Varför vi fick tag i fler personer med 

smartphone i 41-50årsåldern än i åldrarna 31-40 tror vi kan bero på att dessa personer 

bland annat använder sin smartphone inom arbetet. Det kan också grunda sig i det sätt vi 

valde ut våra användare på, för det enda egentliga kravet var att personen skulle ha en 

smartphone. Slutligen vad gäller ålder så fann vi 1 person som var i åldern 51-60 år som 

hade smartphone. Detta tycker vi är ett bevis på att intresset ändå finns bland äldre, men 

kanske inte alltid i lika stor grad som i yngre åldrar. 

 

6 personer använder GSM, 19 personer använder 3G, 16 personer använder trådlöst 

nätverk hemma, 10 personer använder externt trådlöst nätverk och 0 personer har ej 

uppkoppling. Det vi fick fram gällande uppkopplingen på respondenternas smartphones 

var att det inte fanns någon som inte använder sig av uppkoppling. 3G var det som flest 

respondenter använde sig av, vilket också verkar vara mest logiskt då många idag har ett 

abonnemang som innebär användning av 3G. 3G är också det uppkopplingssättet som är 

mest mobilt och ger bäst uppkoppling om du är på resande fot. Många använder sig också 

av trådlöst nätverk hemma. Då det är väldigt flexibelt vad gäller trådlös 

internetuppkoppling så förstår vi att många gärna använder det trådlösa nätverket hemma. 

Det trådlösa nätverket kommer dessutom oftast upp i högre hastighet än vad 3G gör. 

Externt trådlöst nätverk använder 10 st personer av våra 20 stycken respondenter. 

Anledningen till detta tror vi beror på att många använder sig av det trådlösa nätverket på 

sin arbetsplats eller i skolan. Idag finns det dessutom väldigt många allmänna platser som 

har trådlöst nätverk som allmänheten gärna får använda sig av. Därför är det väldigt lätt 

att smartphoneanvändare idag någon gång har provat på ett externt trådlöst nätverk. GSM 

är en långsammare uppkoppling som har börjat konkurrerats ut. Så anledningen att bara 6 

personer använder sig av GSM, eller har använt, är för att bland annat 3G börjar att 
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expanderas rejält. Dock ser vi att dessa 6 personer använder GSM också kan bero på att 

de saknar 3G abonnemang eller att de betalar per data som skickar över 3G. Det kan 

också vara så att GSMnätet har bättre täckning än 3G och därmed är stabilare. Våra 

misstankar bekräftas ändå och vi förstår att många använder 3G över andra 

uppkopplingsmöjligheter och vi ser att detta förmodligen kommer att fortsätta så i 

framtiden i och med att 4G också börjat komma, vilket betyder ännu högre 

uppkopplingshastigheter. 

5.1.2 E-handel med smartphones 

Vi ville med vår enkätundersökning se hur många smartphoneanvändare som har handlat 

med sin smartphone och även hur säkra de då känner sig. Vi tyckte även att det vore 

intressant veta om det finns några som inte handlat med sin smartphone och i så fall 

varför. Enligt vår enkätundersökning har 40 % av respondenterna handlat med sin 

smartphone. Vilket stämmer ganska bra överens med statistik från annonsnätverket Ad 

Mob som säger att antal mobila anrop till webben har ökat med 44 % under år 2009. 

Detta kan också ha att göra med att också mobil e-handel har ökat. Det är däremot väldigt 

annorlunda jämfört med hur många som handlat genom vanlig e-handel där siffran 

överstiger 90 %. Anledningen till att vissa inte har handlat via sin smartphone någon 

gång är att de är oroliga för kortbedrägeri. Några anser att skärmen på smartphonen är för 

liten, några anser att uppkopplingshastigheten är för låg, en person anser att säkerheten är 

för dålig och en person är orolig för virus. Flest av respondenterna svarade ”annat” på 

denna fråga om varför de inte handlat via sin smartphone. Detta anser vi är ett mycket 

intressant resultat då det innebär att resultatet från enkätundersökningen inte 

överensstämmer med den teori vi tagit fram. Det vill säga angående anledningar till 

varför inte folk handlar via sin smartphone. Det var många fler som avstod att handla 

online på grund av de anledningar vi angett. Utav de som svarat annat svarade 33 % att 

de tycker att det är enklare att handla via en dator. Detta kanske är statistik som kommer 

ändras i framtiden. Även om det är lättare att handla via en dator, med tanke på skärmens 

och tangentbordets storlek, så är mobilen ett ”verktyg” du alltid har tillgång till. Vi är inte 

längre beroende av tid och plats, vilket kanske kan underlätta för många i framtiden. 

Däremot är det hela 45 % av respondenterna som svarat annat som aldrig haft behovet av 

att handla något via sin smartphone. Här hade det kanske varit intressant att veta om de 

brukar handla via datorn, för att på sätt se om det finns något sammanhang. Har de inte 

haft behovet av att handla via Internet över huvud taget, eller har de aldrig haft behovet 

av att handla via sin smartphone? I detta sammanhang tolkar vi det som att de aldrig haft 

behovet av att handla via sin smartphone, för vi antar att de flesta idag någon gång har 

handlat något på Internet. Vi kan då anta att de som faktiskt har handlat online med sina 

smartphones har gjort det för motsatt anledning, att de då haft ett behov av att göra det 

eller tyckt att det är lika enkelt som att beställa genom en dator. 11 % svarade att de 

saknar APPS till sin Windows Mobile och 11 % svarade att de inte kunnat handla via sin 

smartphone på grund av att denna varit en företagstelefon och då inte varit tillåtet att 

handla. Saknaden av applikationer på sin smartphone innebär inte att det inte går att 

handla, men kanske känner sig den personen inte tillräckligt säker med att inte handla via 

en applikation. Det kan kanske påverka att vissa webbsidor inte har egna applikationer 

där folk kan handla deras produkter. En applikation kan kanske vara en trygghetsfaktor 

för många då de känner att den är mer professionellt framtagen för just deras smartphone 
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av just det företaget de försöker handla av. Troligtvis blir det också lättare för en kund att 

använda en skräddarsydd applikation än en hemsida som egentligen är till för att visas på 

en datorskärm. Resultatet på denna fråga indikerar att tekniken är mogen, det är bara det 

att smartphoneanvändare och företag inte helt fått upp ögonen för denna marknad än. 

 

Utav de som har handlat online med sin smartphone har 62 % betalat med sitt betalkort. 

De som hade betalat med sitt betalkort via sin smartphone frågade vi om hur säkra de 

känner sig med detta. Flest personer känner sig säkra med att lämna ut sitt kortnummer, 

men det fanns även personer som inte känner sig säkra. Anledningen till att flest känner 

sig säkra tror vi kan bero på att de förmodligen känner sig lika säkra när de handlar via en 

dator, att det inte gör någon skillnad om vi sitter vid en mobil eller dator. Anledningen till 

att de känner sig säkra kanske beror på att vi är mer informerade idag om att det finns 

olika säkerhetsfunktioner på webbsidor, som gör att det är säkert att lämna ut sitt 

kortnummer. Eller kanske folk inte är medvetna om vilka risker som finns men har ändå 

ett förtroende för webbsidan de handlar på. Förtroendet är viktigt i dessa samband då det 

handlar om folks pengar, men för att skapa förtroende hos sin kund krävs kanske att det 

finns något bevis för att det är säkert att handla just på deras webbsida. Enligt 

enkätundersökningen visar det sig att 15 av 20 personer skulle känna sig mer osäker om 

inte någon försäkran om att sidan går att lita på visas upp. Detta stämmer väl överens 

med teorin där 64 % av Svenskarna blir oroliga av att handla ifrån en sida som inte visar 

upp någon sorts försäkran. Detta tyder ändå på att det är viktigt att webbsidorna på något 

sätt visar upp att de går att lita på. Även om de flesta människor vill att webbsidan de 

handlar ifrån ska visa upp någon försäkran om att de går att lita på, så är det inte fler än 9 

av 20 personer som letar efter någon sorts indikering på att e-handelssidan är säker. Vad 

det beror på är svårt att säga, men en anledning kan vara att förtroende skapas på grund 

av att webbsidan är känd eller att den ser professionell ut, och kanske inte folk känner 

behovet av att just leta efter någon indekering på att e-handelssidan går att lita på. När vi 

ställde frågan om de känner sig säkrare med att handla på en sida som de hört talas om än 

en de inte hört talas om, så svarade 17 av 20 personer att de känner sig säkrare på en e-

handelssida de hört talas om. Detta tyder på att vi känner oss mer säkra på webbsidor vi 

hört talas om, och därför kanske de flesta inte letar efter någon indikering på att 

webbsidan är säker just för att de har redan har förtroende för webbsidan. Vilket också 

stämmer överrens med våran teori som säger att folk känner sig säkrare på hemsidor som 

de känner igen eller har hört talas om. 

 

Vi ville även ta reda på om folk känner sig mer osäkra med lämna ut kortnummer desto 

högre beloppet är, men där fick vi svaret att de flesta inte känner sig mer osäkra. Det 

betyder att beloppet inte har någon större betydelse för att känna sig säker. Detta tyder 

också att folk har fötroende för tekniken och företagen de väljer att handla ifrån och 

därför spelar inte summan någon roll. 

5.1.3 Risker och hot 

Genomgående i risker- och hotdelen av enkäten märker vi att de frågor vi har angående 

om de vet hur de undviker vissa attacker är fördelningen 50-50 mellan de som vet och de 

som inte vet, vilket säger att 10 personer vet hur de undviker vissa hot och 10 personer 

vet inte hur de undviker dessa hot. Detta resultatet är ganska förvånande då de flesta hot 
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är väldigt enkla att undvika. Därför trodde vi att fler skulle veta hur de undviker attacker. 

Vi kan kanske dra en parallel mellan att vi har ungefär 10 unga personer(20-30) och 

10(31+) äldre personer vilket matchar resultatet på hot frågorna. Efter en liten 

detaljanalys då vi tittar på varje enkät separat, märker vi att de flesta yngre personer har 

bättre förståelse för hur de undviker hot medan de äldre för det mesta har lite sämre 

förståelse för hur hoten undviks. Dock finns det naturligtvis undantagsfall för båda. 

 

Blue-toothattacker är det första vi frågar om och vi tror anledningen till att 10 av 20 vet 

hur de undviker en sådan attack beror på att det är väldigt enkelt att motverka en sådan 

attack. Antingen har blue-tooth användare alltid blue-toothen avstängd eller så tar de inte 

emot saker de inte vet vad det är. Blue-tooth är också en relativ vanlig enkel teknik som 

många har kunskap om därför borde också många ha kunskap om hur de undviker detta 

hot. Det är ändå ganska förvånande att 10 av 20 inte vet hur de skyddar sig emot detta. 

Skadliga webbsidor är också en relativt vanlig sak som många har kännedom om, vilket 

gör att det blir relativt vanligt att veta hur de som användare skyddar sig emot en sådan. 

Speciellt då det ofta skrivs i dagstidningarna om hur säkra/osäkra dagens webbläsare är. 

Till exempel så får Internet Explorer mycket kritik för detta. Detta tror vi kan vara 

anledningen till att 11 personer av 20 svarar att de vet hur de undviker skadliga 

webbsidor medan 9 personer inte vet. 

Phishing har funnits en längre tid och är inte specifikt för just smartphones utan alla 

telefoner som finns. Därför är problemet mer utbrett och vanligare än andra hot, dock 

trodde vi att fler skulle veta hur de undgår phishing än vad enkäten visade. Enkäten 

visade att det var 10 som visste och 10 som inte visste vad phishing är. Vi trodde att flera 

skulle vara medvetna om Phishing, speciellt då de ofta varnar folk för att ringa nummer 

som inte känns igen samtidigt som det är ett av de enklare hoten att utföra och undvika. 

Detta är faktiskt lite oroande då alla idag borde veta att de inte ska ringer upp konstiga 

nummer som de missat. Även fast hotet inte är så farligt om vi som användare har ett 

kontantkort då vi ändå inte kan överstiga ett visst belopp. 

Abonnemangsfällor idag finns det väldigt gott om, om vi bara ser sig runt. Reklamer, tv 

etc, lurar folk att beställa en sak som de tror bara kommer att kosta en engångssumma 

men sedan dyker det upp att det är en abonnemangstjänst som kostar pengar varje vecka. 

Det är också det hotet mest personer vet hur de undviker enligt vår enkät vilket också 

tyder på att det är det hotet de flesta vet mest om och har hört mest om. Vilket kanske inte 

är så konstigt då företagen som använder sig av dessa fällor ibland har reklam på vanlig 

tv. 

 

Resterande frågor som är formulerade om respondenten är medveten om vilken 

säkerhetsfunktion deras telefon har för att motverka ett visst hot, då blir svaret lite mer 

spritt.  

 

Vid frågan om trojaner blir svaret att 10 vet och 10 inte vet, vilket är det stora 

undantaget för denna form av fråga. Dock är trojaner något vi hör ofta om på nyheterna 

och är ganska kommerciellt spridda vilket betyder att många människor nog har större 

kunskap om just detta hotet. Det är också ett hot som förekommer på datorer och därför 

har det säkert fått en större spridning då de flesta använder datorer flitigt i dagens 

samhälle. 
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Vid de nästföljande frågorna om säkerhetsfunktioner för sms-spam och automatiska 

sms frångås mönstret rejält. Enbart 2 av respondenterna är medvetna om vilka 

säkerhetsfunktioner har för att motverka dessa hot medan 18 inte vet. Detta tror vi beror 

på att dessa hot inte är så välkända, utan väldigt okända samtidigt som de än så länge inte 

är så väldigt spridda eller vanliga. Vi tror att skillnaden mellan sms-spam/automatiska 

sms och trojaner beror på att trojaner är ett mer känt hot och mer omtalat än de andra 

vilket leder till att många inte ens vet att de ligger i farozonen och därför inte bryr sig om 

att gå igenom smartphonens säkerhetsfunktioner för dessa områden.  

 

Till större del ser vi att det är mer personer som vet hur de undviker hot än hur de 

använder inbyggda säkerhetsfunktioner i telefonen för att skydda sig. Vi tror att detta 

beror på att ifall de ska använda en säkerhetsfunktion för att skydda sig, måste de ta reda 

på hur just deras egna smartphones säkerhetsfunktioner fungerar. Detta är antagligen 

något som de flesta förmodligen inte vill eller orkar göra. Om det däremot bara handlar 

om att vi som användare själva skall undvika vissa handlingar blir det omedelbart mycket 

enklare att skydda sig.  

 

Genom enkäten ser vi också att det största som styr ifall personer vet hur de 

undviker/skyddar sig emot ett hot är hur välkänt och vanligt hotet är då de hoten får mer 

uppmärksamhet. Vi kan också se en tendens att mer allvarliga hot är det fler som vet hur 

de skyddar/undviker medan de mindre allvarliga hot som till exempel sms-spam finns det 

mindre personer som är medvetna om. 

 

Vi ser på den sista frågan att 1 person blivit utsatt för blue-toothattack, 4 personer utsatta 

för automatiska sms och 16 vet inte om de blivit utsatta för något. Detta är lite 

förvånande eftersom att 4 blivit utsatta för automatiska-sms och ändå är det bara 2 

personer som vet vilka säkerhetsfunktioner deras mobiler har för att undvika detta. Dock 

ser vi att det finns en verklig avsaknad av attacker därför kan vi antingen dra slutsatsen 

att folk ändå är duktiga på att skydda sig och att använda säkerhetsfunktionerna i 

smartphones eller att attackerna inte förekommer så ofta. Alternativt är telefonerna så 

pass säkra ifrån början att de avvärjer de flesta attacker automatiskt. 

 

5.2 Intervju 

Smartphones blir mer och mer lik datorer. Det är samma funktionalitet men mer bärbart, 

vilket leder till större användningsområden och att fler personer använder dem. I och med 

utveckling i teknologin blir användningsområdena fler, vilket betyder att mer personer 

kommer att använda smartphones till mer saker. Detta eftersom att utvecklingen alltid går 

framåt menar Fabian. Det bekräftar lite vad vi sagt och trott innan; att marknaden finns 

där bara det att den inte har blivit helt upptäckt och utvecklad än. Det är så mycket som 

ska in på smartphones idag och allt tar lite tid. 

 

De flesta av våra respondenter känner sig säkra att lämna ut sitt kortnummer genom 

smartphonen vilket Fabian tycker är ett bra beslut då han menar att det inte är mer osäkert 

än att göra det med en dator. När det gäller trojaner och andra farliga saker är också de 

svårare att sprida till en telefon. Fabian tror också att detta kan komma att ändras i 
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framtiden, och vi håller med Fabian, men det kommer vi prata mer om lite längre fram i 

vår analys.  

 

I enkäten skrev de flesta personer att de är osäkra att handla ifrån en sida som inte visar 

upp att de kan lita på den. Exempelvis en försäkran, såsom ”Säker E-handel”. Fabian 

menar tvärtom att detta borde ha en negativ effekt. ”De flesta sidor som visar upp olika 

information om att det är säkert beror ofta på att det är osäkert och att dem är oseriösa” 

… ”Handla på den är sidan, den är jättesäker!”… ”Den sidan skulle jag aldrig handla på”, 

menar Fabian. Eftersom att de faktiskt behöver visa upp en sådan försäkran visar på att 

något inte ligger rätt till. Detta kan vi förstå, en e-handelssida som inte visar upp något 

kan indikera att de inte behöver det heller. Dock är detta vad kunder vill ha, någon sorts 

försäkran om att sidan går att lita på så att de kan handla i lugn och ro utan att behöva 

oroa sig för att bli lurade. 

 

Även markeringarna som sidor visar upp om att det är säkert att handla hos dem, menar 

Fabian är en dålig indikering eftersom sådana symboler enkelt går att efterlikna. Istället 

menar Fabian att vi borde gå igenom ”dem vanliga befintliga betalningsleverantörerna”. 

Det kan vi förstå då det är själva betalningen (till exempel Klarna betalning) som är 

viktig. Eftersom det är där pengarna finns borde det också vara där fokuset ligger, eller på 

båda delarna egentligen. Både på att visa upp att det är en säker sida samtidigt som de 

tillhandahåller kända säkra betalningssätt. Detta handlar lite om branding också anser vi, 

ifall sidan är välkänd kan detta också leda till att folk känner sig säkra att handla därifrån, 

vilket vår studie också indikerat. 

 

Då vi frågade respondenterna hur de skyddar eller undviker vissa hot var svaren ganska 

mycket 50-50 eller ibland lägre. Fabian ser på hot i huvudsak mot smartphones som ett 

litet problem idag. Han menar också att ifall utvecklingen fortsätter som Apple gör så 

kommer hoten i stort att försvinna. Detta då Apple kvalitetskontrollerar allt som kan 

användas på deras smartphones, vilket han sätter stor vikt vid. Android kör tvärtemot där 

allt är öppet vilket han menar kan gynna personer då det som sagt är öppet för vem som 

helst. Samtidigt menar han: ”Jag har ingen aning om vad jag får”. Så när vi kör något på 

vår telefon kan det egentligen vara vad som helst då kvalitetskontrollen på Android 

telefoner är väldigt låg. Däremot är det inget stort problem idag, men det har potentialen 

att bli farligt. Vi håller med Fabian här. Det finns både för- och nackdelar med båda 

sätten. De är båda två helt olika sidor av samma mynt som kanske borde mötas i mitten. 

Dock ser vi att Apples sätt är övervägande mer säkert än Android. Detta gör också att alla 

program finns på samma ställe hos Apple och därför är lätta att hitta om vi skulle söka 

efter något. 

 

Vi har redan konstaterat en gång att säkerhetsproblem på smartphones idag är relativt få 

och små. Fabian drar här en liknelse mellan Apple och Windows. Windows är idag 

väldigt stora och därför har de många fler problem än vad Apple har, som är mindre. 

Samma sak är det mellan datorer och Smartphones. Datorer är en mycket större marknad 

och därför finns majoriteten av problemen där eftersom att också pengarna finns där. 

Smartphones är en mindre marknad där mindre pengar finns vilket betyder att problemen 

inte börjat dyka upp i samma omfång som förut. ”Där pengarna finns så kommer också 
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säkerhetsproblemen att försöka ta dem pengarna”. Vi håller med Fabian här, i och med att 

den mobila marknaden ökar kommer också aktörerna blir fler vilket leder till ökad 

komplexitet. Detta kommer också göra det svårare att skydda sig emot alla olika hot 

eftersom att ökad komplexitet innebär bättre mobiler, men också mer komplexa system 

som säkerligen kan skadas på många nya sätt. Eftersom att det finns mer pengar att hämta 

kommer också mer företag dras till marknaden. 

 

Vid bankning genom mobilen används idag redan befintliga lösningar vilket betyder att 

resurser inte egentligen behövs läggas ner för att ta fram nya säkerhetslösningar. Utan de 

behöver bara implementeras ordentligt på telefonen. Fabian ser heller inget farligt med att 

skicka data över osäkra nät eftersom all information som skickas är engångsinformation 

som bara används en gång och sedan förkastas och därför inte blir värd något. Fabian 

menar också att ifall vi i framtiden jobbar direkt emot en applikation i telefonen kommer 

den inte att skicka data utan allt hanteras direkt på telefonen för internetbanking. Men 

detta medför också risker tyvärr. Fabian säger en del intressanta saker och vi ser framför 

oss att han vill integrera mer och mer funktioner i smartphones, vilket verkar som en bra 

idé då det skulle gynna kunderna och företagen. 
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6 Resultat och slutsatser 
Här presenterar vi vårt resultat genom att svara på våra forskningsfrågor en och en. Vi 

har dragit slutsatser utifrån de svar vi fått från enkätundersökningen och intervjun.    

 

6.1 Är det vanligt att smartphonesanvändare idag har handlat 
online med sina smartphones? 

Enligt vår undersökning så har 40 % av smartphonesanvändarna handlat online med sina 

smartphones, vilket också betyder att det är fler personer (60 %) som aldrig har handlat. 

Detta är något som också stämmer överens med hur allmänheten gör, tror vi.  

 

“if that group is having problems, then we can be sure all the groups are having 

problems.” (Patton 2002 s. 236)  

 

Med ovanstående citat som underlag kan vi säga att vi utifrån vad våra respondenter 

svarat, tror att resultatet gäller allmänheten. Det är dock helt olikt från hur vanlig e-

handel bedrivs då över 90 % av Sveriges befolkning någon gång bedrivit vanlig e-handel 

genom datorn. Precis som Fabian sa under intervjun så är fortfarande mobil e-handel i 

introduktionsfasen, då många olika saker spelar in. Smartphones har ännu inte blivit 

etablerat överallt och därför blir det en stor faktor till att många människor inte än har 

prövat att handla online via sin smartphone. Både vi och Fabian tror dock att detta i 

framtiden kommer att förändras drastiskt allt eftersom att smartphonemarknaden 

expanderar och blir större. Idag är det fortfarande en minoritet som äger en smartphone. 

Med detta som underlag kan vi med stor säkerhet säga att det ännu är relativt ovanligt att 

smartphoneanvändare handlar online med sina smartphones till skillnad från den mer 

traditionella e-handeln. 

 

6.2 Varför/Varför inte har smartphonesanvändare handlat online 
med sina smartphones? 

Det finns gott om anledningar till varför folk inte handlar online med sina smartphones 

och de flesta skiljer sig ifrån varför folk inte handlar online med sina datorer. Vi hade 

tagit fram vissa premisser till varför man inte skulle vilja handla online med sin 

smartphone utifrån varför folk avstår att handla online med sin dator. Vi fick relativt få 

träffar på dessa premisser. Det var enbart två personer som var oroliga för kortbedrägeri, 

två som tyckte att skärmen var för liten, två som ansåg att uppkopplingen var för 

långsam, en som var orolig för säkerheten, en som var orolig för virus och sedan nio 

personer som svarade ”annat”. Detta var ett oväntat resultat då vi genom vår teorianalys 

tagit fram dessa premisser. Därför trodde vi naturligtvis att vi skulle få högre träffar på 

dessa. Dock var inte fallet så, vilket tyder på att teknologin är ännu nyare än vad vi 

trodde. De flesta har ännu inte kommit så långt att de börjat inse problemen. Vid en 

närmare analys märkte vi att de flesta som svarat ”annat” menade att de aldrig hade haft 

behov av det eller tyckte att det var lättare att handla via datorn. Också detta visar att 

denna teknik inte riktigt har nått sin fulla potential, eftersom många aldrig haft behov av 
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det eller inte tänkt på det. Datorn har också en fördel över smartphones som gör att det 

naturligtvis blir ett föredragit medium då fler folk är mer vana att använda datorn än 

smartphonen. I och med att vi vet varför folk inte har handlat kan vi enkelt dra slutsatsen 

att de flesta som handlat gör det av motsatt anledning. De har helt enkelt anammat 

teknologin och har därför tänkt på att vi så klart kan göra detta med sin smartphone. Det 

är samma teknologi som datorn i grunden, samma tanke. Smartphones kommer allt mer 

bli som med mobila datorer, det gäller bara att innovativa personer kommer på vilka 

användningsområden vi kan importera från datorn till telefonen. 

 

6.3 Hur säkra känner sig smartphonesanvändare med att handla 
online med sina smartphones? 

De flesta respondenter var inte oroliga för att lämna ut sitt kortnummer, vilket är logiskt 

då det är samma teknologi som vid en dator. Fabian håller också med om detta och anser 

att det är samma teknologi och därför borde det inte skilja sig ifrån att handla med en 

dator enligt honom.  

 

Vi har också märkt att de flesta smartphoneanvändare letar eller skulle leta efter någon 

sorts indikering på ifall hemsidan går att lita på. Studien visar också att 

smartphoneanvändare känner sig säkrare ifall sidan visar upp någon sorts indikering om 

att sidan går att lita på när eller ifall vi skulle handla online. Detta menar dock Fabian inte 

borde vara sant utan att vi hellre borde se upp för en hemsida med sådan indikering 

eftersom att sådant går att efterhärma samtidigt som att en sida som visar upp en sådan 

försäkring gör det just för att sidan inte går att lita på. Fabian menar att vi hellre borde 

leta efter säkra, vedertagna betalmetoder och sedan utifrån detta välja ifall vi litar på 

sidan eller inte. Eftersom att dessa indikeringar visar ifall sidan är säker eller inte, 

samtidigt som de är vedertagna och framtagna efter vissa standarder och tester, så anser 

vi att man borde leta efter sådana och lita på dem. Vi ser ändå vad Fabian menar och att 

vi borde ta hans ord i beaktning när vi handlar och verkligen utforska så att indikeringen 

stämmer och inte är fejkad, samtidigt som vi kollar vilka betalmetoder sidan 

tillhandahåller. 

 

Det som däremot gör att de flesta smartphoneanvändarna känner sig säkra vid e-handel är 

att de handlar ifrån sidor de känner igen och vet vilka det är. Detsamma gäller då åt andra 

hållet att smartphoneanvändare känner sig mer osäkra när de handlar från en mindre känd 

sida. 

 

6.4 Vilka säkerhetsrisker finns det idag och i framtiden vad 
gäller e-handel med mobilplattform? 

Det finns idag gott om generella säkerhetsrisker för smartphones och e-handel, dessa 

risker har vi tidigare presenterat i vårt teorikapitel. Vi hänvisar därför dit för djupare 

läsning om dessa. Säkerhetsrisker är dock inte ett stort problem idag, endast ett fåtal av 

våra respondenter hade någonsin råkat ut för någon sorts attack. Också Fabian bekräftade 

detta att det idag inte är ett stort problem, även ifall det såklart finns vissa risker. Både vi 

och Fabian ser dock att det i framtiden förmodligen kommer att dyka upp mer och mer 
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risker allt eftersom marknaden växer och mer pengar och aktörer dyker upp på denna, än 

så länge ganska outforskade, marknaden. 

 

6.5 Vilka säkerhetsfunktioner finns det idag och i framtiden som 
motverkar dessa säkerhetsrisker? 

Idag finns det enbart ett fåtal säkerhetsfunktioner och de flesta personer vet inte om vilka 

funktioner just deras smartphones har. Anledningen till att de flesta inte vet vilka 

funktioner deras smartphone har beror också på att dessa attacker inte förekommer 

särskilt ofta och därför blir de inte informerade om dem. Det finns också en del hot som 

inte har någon motsvarande säkerhetsfunktion och det ligger då på användarens ansvar att 

skydda sig själv och de flesta vet vad som kan göras för att undvika hot. Dessa hot är 

också användarna bättre på att undvika fast dessa hot får också mer plats i media då det är 

upp till användaren själv att skydda sig.  

 

Idag finns det dock ganska vitt spridda säkerhetsfunktioner, till exempel Iphonetelefoner 

som enbart tillåter att saker som är certifierade av Apple själva körs. Detta ger ett 

ypperligt skydd emot farliga program, men samtidigt kommer detta skydd tillsammans 

med begränsningar då det i princip blir en stängd marknad. På andra sidan av denna 

utveckling har vi Android som kör tvärtemot, där är allt öppet vilket betyder att allt 

möjligt kan köras på ens smartphone. Detta kommer med risker men med gott om 

möjligheter. Vi anser att vi borde kunna kombinera de två och då få något som är säkert 

men ändå med samma frihet. Det är självklart inte något som är enkelt och bara att 

bestämma, utan många faktorer behöver vägas in och bearbetas först. Det är dock en 

tanke inför framtiden. 

 

Fabian menar att mer och mer säkerhet borde inkorporeras direkt i mobilen. Till exempel 

vad gäller för internetbankning som sker idag görs genom en digipassdosa. Fabian ser att 

det inom en snar framtid inte kommer att behövas en digipassdosa, utan den kommer att 

köras genom ett program direkt i mobilen. Vi ser att detta kan komma att implementeras 

på andra sätt genom att vi handlar genom applikationer och betalar genom samma 

applikation. Applikationen sköter då allt åt dig och allt går mycket smidigare samtidigt 

som en applikation inriktad till just e-handel ger användaren bättre förtroende för själva 

e-handeln. 

 

6.6 Huvudfråga: Hur vanligt är det att smartphonesanvändare 
har handlat med sina smartphones och hur säkert är det? 

Utifrån våra delfrågor har vi slutligen kommit fram till att det idag inte är särskilt vanligt 

att handla online med sin smartphone. Dels beror det på att smartphonesanvändarna inte 

än har det behovet, men det beror också på att tekniken inte fullt ut har nått ut till 

samhället än. 

 

De smartphonesanvändare som har handlat online med sin smartphone känner sig säkra 

då de handlar på sidor som de känner sig bekanta med. Samma gäller vanlig e-handel, 

med tanke på att tekniken är densamma. Säkerhetsrisker är inte ett stort problem vad 
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gäller att handla via smartphones, på grund av att det inte är så välutvecklat än. Eftersom 

att tekniken fortfarande är ny så kan det däremot dyka upp fler säkerhetsrisker med att 

handla online med sin smartphone i framtiden. Därför tror vi att applikationer kommer att 

göra det säkrare för mobil e-handel. 
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7 Utvärdering av metod och resultat 
I detta kapitel presenterar vi vår utvärdering av enkätundersökningen och intervjun och 

resultatet.  

7.1 Enkätundersökning 

Vi gjorde en enkätundersökning på 20 personer i olika åldrar med smartphones, för att ta 

reda på hur många som handlar via sin smartphone och hur säkra de känner sig när de 

handlar. Vi ställde även frågor som handlade om risker och hot mot deras smartphone. 

Att ta fram frågor till själva enkätundersökningen tycker vi gick rätt smidigt, det som var 

svårt var att hitta respondenter som var kvinnor och respondenter som var i äldre åldrar. 

Även om det var svårt att hitta dessa så fick vi med några få i undersökningen, och även 

detta är ett resultat vi har kunnat analysera. Vi märkte att det tog tid att få in alla enkäter 

vilket försvårade situationen för oss, men vi hade alternativa respondenter att fråga vilket 

underlättade för oss.  Enkätundersökningen har gett oss bra svar på våra frågor och fått en 

del resultat som skiljt sig från den framtagna teorin, vilket vi tycker är intressant.  

 

7.2 Intervju 

Vi blev först rekommenderade att intervjua en person som var utnämnd till expert inom 

säkerhetsområdet. Denna person fick vi aldrig något svar ifrån, om han kunde ställa upp 

på en intervju. Då tiden började försvinna för oss så fick vi tipset att kontakta Fabian som 

arbetar på SEB i Stockholm. Då Fabian arbetar inom området för mobil bankning så 

ansåg vi att detta kan vara relevant för oss. Detta för att mobil bankning delvis har att 

göra med mobil e-handel, men också en hel del om säkerhet. Då Fabian har sitt kontor i 

Stockholm och att det rådde en hel del tidsbrist så var vi tvungna att göra intervjun per 

telefon. Intervjun gick ändock väldigt smidigt igenom. Vi ringde upp Fabian från en av 

våra egna mobiltelefoner, hade på högtalaren så att vi alla 3 forskare kunde delta och 

samtidigt så spelade vi in hela intervjun. Det enda och därmed största problemet som 

uppstod var att Fabian inte kände sig helt säker på våra frågor som handlade om 

säkerhetsrisker. Därav gick vi miste av lite information som vi gärna hade velat ta del av. 

Däremot så insåg vi att detta kanske var något som vi borde se till vår fördel istället. 

Kanske detta säger någonting om andra experter inom samma område? 

Sammanfattningsvis så hade vi lite otur till en början då vi inte fick något svar från den 

första experten vi kontaktade. Därefter fick vi ett snabbt svar från Fabian och efter det så 

mötte vi inga problem vad gällde intervjun.  

 

7.3 Utvärdering av resultat 

7.3.1 Reliabilitet 

Vi tycker att vi har uppfyllt de krav som reliabilitet ställer. Vi har gjort enkät och intervju 

på exakt det sätt som vi i metoddelen har beskrivit att vi ska göra. Vi har varit tydliga 

med vad det är som respondenterna och intervjupersonen säger samt vad det är som vi 
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själva tycker till om. Genom att vi har gjort så här så tycker vi att det har stärkt vår 

reliabilitet på studien.  

7.3.2 Etik 

Vi har genom att låta våra respondenter vara anonyma uppfyllt kravet för bra etik i vår 

studie. Vid intervjun har vi fått accepterat från intervjupersonen att det är ok att utlämna 

dennes namn. Så på detta sätt var det väldigt enkelt att hålla en bra nivå på etiken. 

7.3.3 Intern Logik 

Vi anser att vi har uppfyllt kraven för att nå en intern logik i vår uppsats. Vi anser att det 

råder en god och förståelig harmoni mellan våra forskningsfrågor, antaganden om 

forskning, det studerade fenomenets natur, datainsamlingen och vår analysteknik.  

7.3.4 Struktur 

Genom att vi tydligt har delat in empiri i två underdelar; enkät och intervju, så blir det 

enkelt för våra läsare att förstå vad som är vad. Vi har genom att använda oss utav enkla 

diagram och modeller förtydligat vad våra respondenter har svarat. Under varje diagram 

och modell har vi en enkel förklaring, som förtydligar det ytterligare för läsarna. 

Intervjudelen transkriberade vi först för att sedan skriva en flytande text som ligger under 

empiriavsnittet. Här har vi på enklaste och tydligaste sätt beskrivit intervjun men också 

tagit upp de svar som är relevanta för vår studie.  

7.3.5 Kommunikativ validitet 

Den kommunikativa validiteten i vår uppsats stämmer väl överrens med vad vi från 

början siktade på. Vår metodbeskrivning är fyllig och innehåller gott om argumentation 

för varför vi utfört vår studie som vi gjort. Den beskriver också bra hur hela studien har 

utförts så att våra läsare tydligt förstår. 
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8 Förslag till fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning är att utföra en liknande studie, men på en större 

population även fast det skulle vara svårt då man enbart är intresserade av personer med 

smartphones.  

 

Det skulle också vara intressant och se ifall e-handel genom smartphones förändras på 

något sätt. Om den genomförs genom applikationer och ifall människor känner sig mer 

eller mindre säkra då. Det kan också vara intressant och se ifall företag ens funderar på 

att utveckla applikationer för deras hemsidor. 

 

Ett annat förslag är att utföra en mer gedigen säkerhetsanalys för just en sorts telefon, till 

exempel Symbian eller Iphone för att se hur just den telefonen fungerar i 

säkerhetssammanhang och vad användarna tycker om just den telefonen. Alternativt 

ställa de två telefonerna emot varandra för att jämföra dem, det vill säga ta fram för- och 

nackdelar.  

 

Vi ser i vår studie att folk inte handlar så mycket på sina smartphones idag som på sina 

datorer. Vi tror att detta beror mycket på att smartphones är relativt nya och outforskade. 

Därför vore det intressant att i framtiden göra en liknande studie för att se ifall detta 

ändrats och att fler personer börjat handla online med sina smartphones. Eftersom att 

teknologin då kommit längre och det förmodligen blivit vanligare att folk äger en 

smartphone. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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