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II 

Abstract 
As e-commerce increases, and direct payments in form of a credit card payment will 

increase the number of scams. More and more webstores on the internet use out of 

external Payment Service Provider (PSP) to improve the confidence of consumers in 

order to complete a direct payment. 

           

Phishing and other frauds that use of consumer identities online is increasing. Anti-

Phishing Work Group which is a professional association focused on eliminating identity 

theft and online fraud have seen the number of phishing scams increase by about 4000 % 

since November 2003(verisign.se). 
 

Is creditcard-fraud a big issue? 

Place Yes No 

Sweden 82 % 18 % 

Europe 61 % 39 % 
(http://www.verisign.se/static/031766.pdf) 

 

We want with this study to find out how and if consumers are affected by the uncertainty 

surrounding the payment for shopping on the Internet. 

 

To obtain the results we seek, we use out questionnaires and user testing where we 

compare a "fake" page against the official page of the company in question. The user then 

had to select which site could be the official site. During testing we noted down the 

reactions and where the user put their focus on. 

 

By setting results from the questionnaire and user testing against the developed theory, 

and in that way obtain consumers knowledge and how they are affected by this 

problem. With development of the questionnaire we used of a service with a trial period, 

http://www.surveygalaxy.com. 

 

 

Keywords: e-commerce, Payment Service Provider (PSP), phishing, creditcard fraud 



 

III 

Sammanfattning 
 

I takt med att e-handel ökar samt direktbetalning i form av kreditkortsbetalning, 

ökar även antalet bedrägerier. Fler och fler webbutiker använder sig utav 

externa betalningslösningar för att stärka förtroendet hos konsumenter som 

genomför en direktbetalning. 

 

Nätfiske och andra bedragare som utnyttjar konsumenters identiteter online har 

ökat. Anti-Phishing Work Group som är en branschförening och som inriktar 

sig på att eliminera identitetsstöld och onlinebedrägerier, har uppmärksammat 

att antalet nätfiskebedrägerier har ökat med ungefär 4000 % sedan november 

2003. (verisign.se) 
 

Är kreditkortsbedrägerier ett stort bekymmer? 

Plats Ja Nej 

Sverige 82 % 18 % 

Europa 61 % 39 % 
(http://www.verisign.se/static/031766.pdf) 

 

Vi vill med denna studie ta reda på om konsumenter påverkas av osäkerheten 

kring betalning vid shopping via Internet och i så fall på vilket sätt. 

 

För att få fram det resultat som vi eftersträvar använder vi oss av en enkät samt 

användartester där vi ställer en fingerad sida mot den officiella sidan för företag 

i fråga. Användaren fick därefter välja ut den sida som de anser vara den 

officiella sidan. Under testerna antecknade vi ner reaktionerna samt vad 

användaren lägger fokus på. 

 

Genom att sammanställa resultat från enkät och användartester samt 

tillsammans med framtagen teori vill vi få fram konsumenternas kunskap och 

hur de påverkas av problemet. Vid framtagning av enkäten använde vi oss av 

en tjänst med en provperiod, http://www.surveygalaxy.com. 
 

 

Nyckelord: e-handel, extern betallösning, nätfiske, kreditkortsbedrägerier 
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1 Inledning 
i vill med det här kapitlet introducera läsaren till vår studie och dess bakgrund. 

Här presenteras även problemdiskussion samt syftet med studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Användningen av Internet är något som växer ständigt, vi blir allt mer beroende av att ha 

det tillgängligt samt att bekvämligheten leder till att e-handeln ökar. I figuren nedan kan 

vi se hur tillgängligheten utav dator, internet och bredband ökar i de svenska hemmen. 

Från 1995 till 2009 kan vi se att tillgängligheten av datorer har ökat drygt 60 % samt att 

Internet bestigit med 83 % sedan 1995 (Internet World Institute, 2009).  

 

 
Figur 1 Andel av svenska folket över 16 år med tillgång till dator, Internet och bredband i hemmet 

2009( Internet World Institute, 2009). 

 

 

Det blir en trend att handla på nätet. I 

figuren till vänster ser vi de 16 vanligaste 

anledningarna till att genomföra sitt köp 

via nätet, researrangemang, biljetter till 

evenemang samt kläder och sportartiklar 

är det som toppar listan under 2009.  

 

Hur många av dem som handlar via nätet 

kan känna sig trygga vid e-handlandet?  

 

Det är en viktig fråga som rör både 

företag samt konsumenten, för att 

skapa/ha förtroende för webbsidan i 

fråga för att kunna genomföra ett köp 

och betalning via Internet. 

 
Figur 2 Personer 16-74 år, andelar i procent. År 2009. Köp av varor och tjänster för privat bruk 

under de senaste 12 månaderna (Statistiska Centralbyrån. 2009). 

V 
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Bedrägerier på Internet blir allt vanligare där nätfiske är ett problem för konsument, 

företag som tillhandahåller tjänster för att genomföra ett köp via nätet samt banker som 

tillhandahåller kreditkort. Ett exempel på en bank är Nordea, vi kan se på Nordeas 

officiella hemsida där de belyser området och varnar sina kunder (nordea.fi). Nordea har i 

sin tur råkat ut för dessa attacker (idg.se). 

 

Vad är e-handel? 

En definition om e-handel som L.Dykert, P.Ivarsson och E.G.Widman (2002) beskiver 

är: ”handel med varor och tjänster som i större eller mindre utsträckning sker genom 

användandet av datorkommunikation.”  

 

Många e-handelsplatser använder sig utav en extern leverantör för betalningssätt. Det 

finns en hel del externa betalningslösningar som företag använder sig utav, några 

exempel på det är DIBS, Paynova m.fl. som integreras med e-handelsplatsen. Att det 

finns direkt betalning vid e-handel är något positivt för kunden eftersom det blir enklare 

och smidigare att betala och genomföra sitt köp. De har även valmöjlighet att antigen 

betala med kreditkort eller via internetbank, att detta styrs av en extern leverantör kan 

däremot göra konsumenten förvirrad. Anledningen till att konsumenten blir förvirrad är 

för att en ny sida kommer upp vid betalningen samt att URL-adressen inte stämmer 

överens med e-handelsplatsen.  

 

E-handel är företagens sätt att göra affärer, t.ex. hur de köper, säljer och distribuerar sina 

varor och tjänster, men också hur de kommunicerar med kunder, ägare, anställda osv.  E-

handel är med andra ord elektroniska affärer som begränsar sig till varor och tjänster som 

beställs via Internet (Eriksson & Nilsson, 2001).  

 

 När användning av e-handels sidor ökar bör man allt mer ta hänsyn till användbarheten, 

för att behålla sina konsumenter.  En definition av användbarhet är den internationella 

standarden ISO 9241-11: ”den utsträckning till vilken en specificerad användare kan 

använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredställelse, i ett givet användarsammanhang” (Gulliksen & Göransson, 2009). En 

annan definition om användbarhet, definieras av Stefan Cronholm(1998) som säger: 

”användbarhet uppstår i samband med användning. Användbarhet är ett verktygs förmåga 

att användas, och därmed förstås av personer på ett konstruktivt sätt i deras arbete med att 

utföra olika syftes bestämda uppgifter”. Det man vill komma fram till är att en sida som 

inte är användbar är inget man söker sig till nästa gång (Ibid).  

 

Betaltjänster/betalningslösningar förenklar e-handel genom att erbjuda konnektivitet för 

betalning via Internet mellan köpare, säljare och finansiella nätverk för transaktioner som 

involverar alla viktiga konsumenttrasaktioner som kreditkort och Internetbank 

(Verisign.se).  

 

När det gäller användbarhet på e-handelssidor som har externa betalningslösningar beror 

helt och hållet på hur de är implementerade eller/och integrerade. Det finns egentligen 

ingen mening med en webbsida som inte har någon säkerhet men hög användbarhet. 

Därför bör det vara någon ömsesidig förståelse där emellan.  



 

- 3 - 

 

 

Enligt Predrag Mitrovic (2005) kan man hitta en hel del likheter mellan IT-säkerhet och 

försäkringar som vi har i vardagslivet, dessa kan bl.a. vara bilförsäkring, 

olycksfallsförsäkring etc. vilka är olika typer av säkerhet för oss när ett olycksfall 

inträffar. God IT-säkerhet handlar om att hitta rätt ”försäkring” med tillhörande aktiva 

åtgärder. För att hitta rätt nivå gäller det först att kontrollera alla system samt tjänster, 

därefter klassa alla i olika riskklasser och slutligen sätta en åtgärdsplan som innehåller 

motåtgärder för varje riskklass (Ibid).  

 

För att öka förtroendet hos konsumenterna som ett litet företag kan man använda sig utav 

Trygg e-handel loggan, där man garanterar konsumenten e-handelsplatsen i fråga är 

certifierad utav Trygg e-handel. Däremot har inte loggan lika stor betydelse för 

konsumenten när den handlar via en etablerad E-Handels plats, eftersom det förtroendet 

är redan skapat.  

1.2 Problemdiskussion 

I takt med tillväxten av e-handels sidor på nätet som stödjer direktbetalning växer även 

kreditkortsbedrägerier på Internet. Med hjälp av webbsidor som är påhittade endast med 

syfte för att lura till sig personuppgifter samt kreditkortsinformation, detta kallas 

Phishing. Personen i fråga som utför bedrägerierna kallas för Phisher.  Phishers har som 

mål att attackera online betalningstjänster samt banker. I vissa fall kan phishern skapa en 

sida som är identiskt med originalsidan och sedan via e-post utge sig vara en person som 

jobbar hos det specifika företag de låtsas sig vara och be kunden att via just en webbsida 

(som är angiven i e-posten) uppdatera sina personuppgifter. På så sätt kan de lura till sig 

personuppgifter samt kreditkortsinformation. När kund besöker den falska webbsidan 

märker inte besökaren direkt att den har hamnat fel, då URL adressen är manipulerad och 

visar den korrekta URL adress som den egentliga webbplatsen har.  I andra fall kan 

phishern skapa en helt ny webbshop och via reklamutskick locka till sig kunder och lura 

till sig kreditkortsinformation genom att konsument genomför ett köp via den falska e-

handelsplatsen. Detta skapar tveksamheter för konsumenten vid en beställning via 

Internet. 

 

Att genomföra ett köp via nätet är idag en ganska osäker fråga när det kommer till den 

personliga integriteten där bland annat kreditkortsinformation kan hamna i fel händer.  

 

IT-osäkerheten leder till att många företag kan förlora kunder pga. bristande förtroende 

för att lämna uppgifter till webbshopen i fråga. Då kommer externa betalningslösningar 

in i bilden, detta kan öka förtroendet för många konsumenter men även minska den. Ett 

exempel på ett betalningssätt är DIBS, detta integreras in på sajten och har en 

kommunikation med webbshopen gällande priser och artiklar.  Det som kan ses som ett 

problem för just DIBS är när man hamnar på en annan sida och fyller in sina 

personuppgifter vid betalning. Denna extra sida som uppkommer kan då göra kunden 

osäker på webbplatsen och därmed bestämmer sig för att inte genomföra köp. Företaget i 

fråga förlorar pengar på detta (Se bilaga 1.). 
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Osäkerheten kring kortbetalningar på nätet är stor. Närmare hälften (48 procent) av de 

kunder som avstår från att göra ett köp i en webbshop avstår på grund av de osäkra 

betalningslösningarna (Dagenshandel.se). 

 
Figuren till vänster 

listar upp personer 16-

74 år och dess 

anledning till varför 

de inte genomför köp 

via Internet. Som vi 

kan se i figur 3 

kommer 

problematiken runt 

kreditkortsinformation

ens möjlighet att läcka 

ut på tredje plats på 

listan. Dock ser vi det 

som problem nummer 

ett då de två första 

punkterna inte har 

något med säkerheten 

att göra.  

 
Figur 3 Personer 16-74 år som inte handlar via Internet under de senaste 12 månaderna, andelar i 

procent. År 2009 (Statistiska Centralbyrån, 2009). 

 

1.3 Studiens forskningsfrågor 

Målet med studien är att besvara följande frågeställningar, frågorna kommer att besvaras 

nerifrån och uppåt: 

 

1. Varför använder e-handelsplatserna sig utav externa betalningslösningar och 

hur påverkas användbarheten? 

o Vad är anledningen till att företagen väljer sig utav att implementera eller 

integrera in en extern part som tillhandahåller tjänster för betalning via 

nätet? DIBS, vilket är en leverantör för betallösningar i lösningen som 

finns idag så hamnar man vi klick för att betala på ett nytt fönster eller flik 

vilket ökar intresset för oss att se över hur användbarheten påverkas på en 

e-handelsplats. 

2. Hur påverkas användbarheten vid direktbetalning med kreditkort och via 

Internetbank? 
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o Hur påverkas e-handelsplatsen när en direktbetalningstjänst tillhandahålls 

utav företaget i fråga. 

3. Påverkar direktbetalning på en e-handelsplats konsumenternas osäkerhet? 

o Blir konsumenterna osäkra att genomföra ett köp när e-handelsplatsen i 

fråga tillhandahåller direktbetalning via Internt? 

Forskningsfrågorna kommer att besvaras med hjälp av en teoretisk samt empiriskstudie, 

där vi även utvecklar grund för teori som kommer att vara nödvändig för att besvara på 

frågorna.    

 

1.4 Syfte 

Under studiens gång vill vi ta reda på hur externa betalningssätt påverkar användbarheten 

och säkerheten på en e-handelsplats. Syftet är även att ta reda på vilket sätt konsumenten 

påverkas av IT-osäkerheten runt kreditkortsköp eller andra former av direktbetalning som 

sker ständigt på Internet idag. 

 

1.5 Förväntat resultat 

Det som vi förväntar oss med studien är att identifiera vårt problemområde med hjälp av 

litteratur, undersökning samt annat material.   

 

Resultatet som vi vill erhålla är ifall IT-säkerheten påverkas av externa betallösningar 

som många e-handels platser använder sig utav samt hur konsumenten ser på detta. Vi 

förväntar oss även resultat av hur externa betalningslösningar och direktbetalning på e-

handelsplatser påverkar användbarheten.  

   

1.6 Avgränsning 

Problemområdet kommer att avgränsas från hur implementering av externa 

betalningslösningar sker på e-handels platser dvs. vi kommer inte gå in på hur 

genomförandet av integreringen mellan e-handelsplatsen och den externa betallösningen 

går till.   

 

Fokus kommer att ligga på konsumentens osäkerhet för att genomföra ett köp på nätet 

och hur externa betalningslösningar påverkar både e-handelsplatsen samt konsumenten. 
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2 Metod 

metoddiskussionen kommer vi att beskriva tillvägagångssättet och hur vi tar oss an 

studiens forskningsfrågor. Vi beskriver vårt vetenskapliga perspektiv, metod – och 

undersökningsansats, insamlings-, analys-, presentations- samt utvärderingsmetod. 

 

Metod är ett omfattande begrepp. Holme och Solvang ser metod som ett redskap, ett sätt 

att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa 

mål är en metod (Holme & Solvang, 1997,s. 13). Vi kommer att använda oss utav först en 

kvalitativ och sedan en kvantitativ metod.  

 

 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 

 

Vetenskapliga förhållningssätt är viktiga när man resonerar om vetenskap och forskning. 

Vissa vetenskapliga förhållningssätt: positivism, hermeneutik, empirnära ansatser etc. 

(Patel & Davidson 2003). 

 

Vårt vetenskapliga perspektiv baserar vi på att utföra ställningstaganden och arbeta med 

tolkning av våra jämförelser. Därav kommer vi att ha ett hermeneutiskt synsätt där 

forskaren använder sin egen förförståelse i forskningen (Patel & Davidsson, 2003). 

2.2 Teorins och empirins roll i undersökningen 

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det olika sätt att relatera teori och empiri, det 

finns tre tillvägagångssätt som är deduktion, induktion och abduktion. Deduktion innebär 

att man utgår ifrån teori för att testa om den stämmer överens med världen (Ibid.). Med 

induktion menas att forskaren skapar teori utifrån verkligheten. Abduktion innebär en 

kombination av induktion och deduktion, dvs. att utifrån ett särskilt fall formulera ett 

hypotetiskt mönster som kan förklara fallet och därefter pröva hypotes eller teori på nya 

fall (Ibid).  

2.3 Forskningsstrategi  

  

Vi har valt att använda oss utav abduktions förhållningsätt. Där arbetet kommer att bestå 

av att relatera teori och verklighet till varandra(Ibid).  Valet utav att arbeta abduktivt är 

för att vi inte har tillräckligt befintligt material som vi kan gå tillväga med. Därför väljer 

vi att arbeta abduktivt. 

I 
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Figur 4 visar kopplingen mellan teori och empirin för att komma fram till resultatet (egen 

komponerad figur) 

 

Figuren ovan visar hur vi ska tillväga för att samla in information till vår studie. Detta 

kommer vi göra med hjälp av en teoretisk- samt en empirisktstudie där vi använder oss 

utav olika tillvägagångssätt.  

2.4 Insamlingsmetod 

 

Det finns olika sätt att samla information för att få våra frågeställningar besvarade. Det 

man kan använda sig av är befintlig dokumentation, tester, prover, olika typer av 

självrapporteringar, intervjuer, enkäter etc. (Patel & Davidson 2003). 

   

För att kunna besvara våra frågeställningar samlar vi först in information från teoretiska 

källor och därefter från empiriska undersökningar. Vi delar därför in insamlingsmetoden i 

teoretisk och empirisk undersökning 

2.4.1 Teoretisk undersökning 

 

Genom att studera olika underlag för teori inom vårt ämnesområde skapar vi en insikt och 

bas för kunskap. Den kunskap som vi hämtar från litteraturen gäller dels kunskap från 

teorier/modeller, dels kunskap från tidigare undersökningar inom området. Tillsammans 

hjälper detta oss att hitta vad som är väsentligt inom vårt problemområde så att vi 

successivt kan göra en avgränsning (Patel & Davidson 2003). Eftersom det inte finns 

någon litteratur om externa betalningslösningar kommer vi att använda oss utav internet 

för att få kompletterande information om ämnet. 
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2.4.2 Empirisk undersökning 

 

      

Vår empiriska undersökning kommer att bestå av enkäter samt användartester.  

Användartester som kommer att tillämpas vid den empiriska undersökningen kommer att 

baseras på observationer samt förtroendet för e-handelssidorna. Med 

observationsmetoden kommer vi att studera beteenden och skeenden, för att se 

användarnas upplevelse vid den angivna situationen (Patel & Davidson 2003). 

 

Empirin kommer att framställas från centrala begrepp som berör hela studien. 

Tillvägagångssättet kommer vara att all teori som vi saknar för att genomföra 

användartesterna kommer att sammanställas till en enkät, därefter kan vi gå vidare med 

studien. Vi kommer att använda oss utav webbenkät där vi kan komma åt användarna på 

ett smidigare sätt samtidigt så kan vi generera upp all statiskt på ett mer effektivare sätt. 

Anledningen till att vi använder oss utav två olika undersökningar är för att vi saknar 

teori för den delen där nätfiske är ett stort problem för e-handlarna samt företagen.  

 

2.5 Analysmetod 

 

Kvantitativ bearbetad information används i många empiriska utredningsarbeten som ett 

verktyg för att ordna, beskriva, bearbeta och analysera data (Ibid). Man skiljer mellan två 

olika typer av statistik, deskriptiv och hypotesprövande statistik. Den deskriptiva 

analysen används för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet, och på 

det viset belysa problemområdet (Ibid.). 

 

Analysen kommer att baseras på den befintliga teorin samt informationen som vi får från 

empirin. Där kommer vi att analysera konsumentens osäkerhet med olika teorier. Vårt 

främsta analysverktyg kommer att baseras på vår första datainsamling, dvs. enkätsvaren 

som teori som i sin tur bygger på våra användartester. Analysen kommer att innehålla två 

steg, varav den första består av teori och datainsamling medan den andra av 

datainsamling och användartester.  
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Med tanke på den ytterst lilla teorin vi har funnit angående bedrägerier vid e-handel 

kommer vi att utveckla en ny teori om detta med hjälp av våra undersökningar.  

 

2.6 Utvärderingsmetod 

 

I kvantitativa studier betecknar validiteten att vi studerar rätt företeelse, vilket kan 

förstärkas med god teoriunderbyggnad (Ibid). 

 

Vi kommer i studien sträva efter att få fram ett bra teorikapitel där det finns en röd tråd 

igenom hela studien. Utifrån teorikapitlet kommer vi att ta fram ett antal enkät frågor som 

baseras på våra centrala begrepp samt teori.  

 

Efter att vi har fått in all insamlad material kommer dessa att valideras och analyseras 

mot teorin för att sedan kunna nå ett bra resultat.  
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3 Relevanta teoriområden  

elevanta teoriområden anger centrala begrepp som är relaterade till 

problemdiskussionen.  

 

 

I figuren nedan (figur 5) visas våra centrala begrepp inom studien. Där Teori till vänster 

som är framtagen med hjälp utav artiklar, e-resurs samt litteratur, Empiri till höger får vi 

fram genom enkäter, intervjuer samt användartester. De centrala begrepp som vi 

använder oss utav är de begrepp som är listade mellan teori samt empiri. Detta hjälper oss 

att uppnå ett resultat i studien. 

 

 
Figur 5 visar begreppen mellan teori och empiri som ska leda till resultatet (egen komponerad figur) 

 

Figuren nedan (Figur 6) visar kopplingen mellan olika begrepp som hör ihop, i 

föregående modell (figur 5) vissas alla begrepp upp listade. Figuren ger även en 

förståelse över hur olika begrepp påverkar varandra och den röda tråden mellan 

begreppen blir tydligare.  

 

Figur 6 visar sammanställning mellan olika begrepp (egenkomponerad figur). 

  

R 
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3.1 E-handel 

 

E-handel är en förkortning av Elektroniskt handel. Det finns ingen gemensam definition 

för e-handel men ett kännetecken för det är att avtalen sker elektroniskt samt att kund och 

säljare inte träffas fysiskt. Betalning sker via olika former av betaltjänster, som vi även 

tar upp i uppsatsen (konumentbankbyran.se) 

 

 

Statliga IT-kommissionen definierar E-handel enligt följande: 

 

"E-handel har en vid innebörd och ingriper alla situationer där parter utväxlar 

information via olika former av elektronisk kommunikation och där minst en part har ett 

ekonomiskt intresse av kommunikation."  (E-fabriken.se) 

 

Det finns olika typer av e-handel, figuren nedan definierar vilka typer av e-handel det 

finns. (Itkommissionen) 

 

 
Figur 7 Rödmarkerade rutan anger vad fokus ligger på i uppsatsen (itkommissionen.) 

 

 

Förklarning till begrepp: 

C = Consumer (Kund) 

B = Business (Företag) 

G = Goverment (Myndighet) 

 

B2C läses enligt följande: Business To Consumer vilket menas att företag vänder sig till 

kund för försäljning (Itkommissionen). 

E-handel särskiljer sig även mellan indirekt och direkt e-handel(Itkommissionen). 
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Indirekt e-handel avser att den ena partens prestation är elektronisk dvs. genomföra ett 

köp via en hemsida som erbjuder e-handel medan den andra partens prestation är fysiskt 

exempelvis säljarens leverans av en produkt(Ibid).  

 

Direkt e-handel avser att båda parters prestationer är elektroniska eller levereras på 

elektronisk väg, ett exempel är att köpa musik via nätet där leveransen sker i mp3 format 

dvs. elektroniskt (Ibid).  

3.1.1 Externa betalningslösningar  

För att kunna göra betalningar via betal- och kreditkort behöver e-handels platser ett 

samarbetsavtal med en Payment Service Provider(PSP) (e-mind).  

 

En PSP eller betalväxel som det också kallas är registrerad och certifierad av 

kortnätverken och hanterar kortinformation enligt Payment Card Industry Data Security 

Standard. En PSP kan förutom kontokortsbetalningar, också erbjuda andra 

betalningslösningar som t.ex. Bankernas Direktbetalning (e-mind). 

 

Externa betalningslösningar förenklar e-handel genom att tillhandahålla konnektivitet för 

betalning via internet mellan köpare, säljare och finansiella nätverk för transaktioner som 

blandar in alla viktiga konsumenttransaktioner med kreditkort, betalkort, elektronisk 

check, köpkort och ACH (automatiserade clearingcentral) (VeriSign).   

 

När företagen har byggt upp en webbplats och implementerat SSL-cerifikat för att 

autentisera sig för kunder och kryptera kommunikation samt transaktioner måste de 

tillföra ytterligare en avgörande komponent i en e-handelsinfrastruktur. Med detta menas 

att göra det möjligt för kunderna att på ett enkelt sätt betala för produkter och tjänster 

online och behandla och hantera dessa betalningar i samarbetet med ett komplext nätverk 

av finansiella instanser (Ibid).   

 

Verisign definierar SSL enligt följande: 

" SSL (Secure Sockets Layer) skyddar information som överförs över http med hjälp av 

kryptering som aktiveras av en servers SSL-certifikat. Ett SSL-certifikat innehåller en 

publik nyckel och en privat nyckel. En publik nyckel används för att kryptera information 

och en privat nyckel för att dekryptera den. När en webbläsare pekar mot en säker 

domän, autentiseras servern och klienten med SSL och en krypteringsmetod och en unik 

sessionsnyckel etableras. Då kan en säker session börja där sekretessen och integriteten 

hos meddelanden kan bevaras(Ibid)." 

 

För att kunna se om en sida använder sig av SSL märks i adressfältet i webbläsaren där 

http://*.com blir https://*.com. Lägg märke till s:et som tillkommer. 

 

På den svenska marknaden finns många PSP leverantörer, där alla erbjuder en typ av 

extern betalningslösning, dvs. en mellanhand mellan kund och säljande butik som sköter 

transaktionen av pengarna på ett säkert sätt (wikinggruppen). Olika externa leverantörer 

erbjuder olika alternativ, vissa erbjuder bara ett alternativ t.ex. kortbetalning eller faktura 

medan andra leverantörer kan erbjuda flera alternativ. Det finns även tekniska lösningar 
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att tillgå, t.ex. att lösningarna som skall köras på webbutikens egen server eller där 

operatören sköter allt(wikinggruppen).   

 

Det finns en hel del olika betalningslösningar för onlinebetalning (Microsoft). Några få 

av dessa är: DIBS och Pay Nova m.fl.  

 

3.1.1.1 Osäkerhet 

 

Osäkerhet är när en person är oreglerad, tveksam, hoppas på slumpen eller rädd för 

resultatet som kan uppstå efter någon aktion som genomförs (Princeton.edu). 

Se figur 3 för anledningen till varför människor tvekar att genomföra ett köp via nätet. 

Där vi kan se vilka faktorer som spelar roll för människans osäkerhet. 

 

3.1.1.2 IT – Säkerhet 

 

Idag är majoriteten av svenskarna uppkopplade till internet, vilket leder till att IT-

säkerheten blir en utmaning, både för att slå vakt om det personliga skyddet och för att 

garantera en global kommunikation (Carlsson, 2007).   

 

IT-säkerhet är något som berör alla, i takt med bredbandsexpansionen och 

datoranvändningen som ökar vilket leder till en snabbuppkoppling till Internet, ökar 

också riskerna till IT-brott (Mitrovic, 2005). Komplexiteten hos IT-systemen gör det 

svårt att utvecklas i samma takt, vilket ytterligare ökar sårbarheten. Information inom 

själva området saknas inte, utan själva problemet ligger i att det finns mycket information 

utav detta, så att det svåra med uppgiften är att sålla ut det som är relevant vid varje 

tillfälle (Ibid.).    

 

När man talar om IT-säkerhet stöter man på de tre säkerhetsbegreppen: Sekretess, 

integritet och tillgänglighet(Ibid.). I ISO 17799:2000 benämns integritet som ”riktighet” 

och egenskaperna används i den genetiska termen informationssäkerhet. De tre 

egenskaperna utgör fundamentet för all IT-säkerhet och står för följande(Ibid.): 

 Sekretess handlar om att inte avslöja datainnehållet till oauktoriserade objekt vare 

sig det är avsiktligt eller ej.  

 Integritet innebär  

o Modifieringar är inte gjorda på datainnehållet av icke auktoriserade objekt. 

o Oauktoriserade förändringar i datainnehållet är inte gjorda av 

auktoriserade objekt. 

o Att datainnehållet är konsistent. 

 Tillgänglighet handlar om ett begrepp som syftar till pålitlighet och ständig 

åtkomst till informationssystem för behöriga användare.   
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Informationssäkerhetsarbetet syftar till att skapa riktlinjer, policyn och förhållningsätt till 

informationen som organisationens tillgång. Samtidigt som det syftar till att säkra de 

egenskaperna i företagets informationssystem och då informationen kommuniceras 

utanför de systemen(Ibid).  

 

Säkerhetsarbetet har sammanfattats i ett kretslopp av svenska IT- säkerhetsboken 1.0 och 

delar som ingår är flöjlande: 

Agent: En agent är ett företag eller person eller en händelse som kan initiera en attack 

eller angrepp mot en tillgång. En agent ger upphov till ett: 

Hot: hot är en källa till fara och utnyttjar en: 

Sårbarhet: en sårbarhet är brist eller felaktighet i ett system som kan utnyttjas och leder 

till en: 

Risk: Risk är sannolikheten att en sårbarhet utnyttjas. Om en risk realiseras kan den 

angripa en:  

Tillgång: en tillgång är något som en person eller företag äger som har ett värde för 

ägaren. En tillgång som blir angripen leder till en: 

Skada: när en skada har uppkommit så har en tillgång blivit angripen och minskar i 

värde, vilket påverkar en person eller företag negativt.  En skada kan förhindras eller 

lindras med en: 

Motåtgärd: en motåtgärd eller skydd förhindrar eller mildrar en risk och påverkar agent.  

Det är inom det här kretsloppet man arbetar med när man jobbar med IT-säkerhet ( 

Mitrovic, Alshakarti, Anderberg, Arvidsson,… 2009) 

 

Agent

Risk

motåtgärd

Skada

Tillgång 

Sårbarhet

Hot 

 
Figur 8 visar hur olika begrepp påverkar varandra (egen komponerad figur) 
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3.1.1.2.1 Nätfiske 

Nätfiske är något vilseledande, onlineförsök från en tredjepart att erhålla konfidentiell 

information för ekonomisk vinning. Angreppet medför ingen skadlig kod mot datorn utan 

istället förlitar sig på enklare förvrängningar och bedrägerier (Laudon & Traver, 2009).  

 

Den mest populära nätfisken attacken som genomförs börjar med att skicka iväg e-post 

till ett antal användare för en specifik hemsida där man bland annat ber kund om att 

uppdatera sina personuppgifter såsom kontoinformation (kreditkortsnummer, lösenord, 

säkerhetskod) eller annan information (Ibid).  

 

När användaren i sin tur klickar på länken som finns med i e-posten hamnar de på en 

nätfiskesida vilket inte är den original hemsidan. Den förfalskade sidan ser exakt ut som 

den riktiga och användaren får väldigt svårt att se skillnaderna. All information som 

användaren fyller i hamnar hos tredjeparten, dvs.  bedragarna. (Ibid). 

 

 

 
Figur 9 är ett exempel på en nätfiske hemsida (Verisign - phish-no-phish, 2009). 
  

3.1.2 Trygg e-handel  

Första steget för Trygg e-handel togs under våren 2007, detta var för att öka 

konsumentens kunskap om sina rättigheter när de handlar på nätet. I sin tur ledde detta till 

att konsumenterna kunde sätta krav på e-handelssidorna, t.ex. om att villkoren och 

informationen på webbsidorna skall vara tydliga när man handlar hos dem. Målet som 

Trygg e-handel har är att fler konsumenter tar steget och börjar handla via internet (Trygg 

e-handel). 

Rollen som Trygg e-handel har är att de tillhandahåller information om de e-handlare 

som har rätt att utnyttja Trygg e-handel symbolen. Information finns tillgänglig på 

hemsidan och uppdateras ständigt. De ser även till att konsumenter, som har råkat ut för 
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problem vid sitt köp, kan få hjälp om återförsäljaren har ett trygg e-handelscertifierad 

logga på webbsidan. Det är enbart företag/organisationer i Sverige som kan utnyttja trygg 

e-handels loggan efter att ha blivit godkända av dem(Trygg e-handel). 

Om företaget eller extern part hanterar kortuppgifter eller information vid 

direktöverföring skall den part som hanterar uppgifterna uppfylla kraven för PCI DSS, 

som är ett samlingsbegrepp för en obligatorisk datasäkerhets standard för hantering av 

kreditkortsinformation (shr.se). 

 

Om företag lagrar personuppgifter måste konsumenten godkänna villkoren. Företaget 

skall även använda teknik som möjliggör identifiering av kortinnehavaren (Trygg e-

handel). 

 

Syftet med trygg e-handel är att skapa tydligare riktlinjer, enklare och enhetligare 

riktlinjer för vad som gäller vid e-handel både för konsument och även för e-handlare 

(Ibid.).  

 

3.1.3 Användbarhet  

 

De flesta är eniga om att det är en god idé att designa lättanvända webbplatser, men när 

diskussionen kommer in på hur man systematisk konstruerar sådana webbplatser, eller 

den korrekta utformningen av en viss sida på en webbplats, går emellertid enigheten ofta 

snabbt över (Molich, 2002). 

 

Användbarhet är ett centralt begrepp i den användarcentrerade 

systemutvecklingsprocessen. För att kunna bygga system som är användbara måste vi 

först förstå begreppet användbarhet. Den internationella standarden ISO 9241-11 

definierar användbarhet som: ”den utsträckning till vilken en specificerad användare kan 

använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredställelse, i ett givet användarsammanhang” (Gulliksen & Göransson, 2009). 

Denna definition av användbarhet är värdefullt att använda eftersom den är korrekt och 

gör det möjligt att diskutera användbarhet med en gemensam förståelse för begreppet. 

Anledningen till varför man väljer ISO standarden, definition av användbarhet, är för att 

den tar ett mycket vidare grepp om användbarhet än tidigare definitioner(Ibid). 

 

Flera definitioner och kategoriseringar har föreslagits från olika författare i någon form 

av samsyn och samförstånd som verkar finnas vad gäller föreställningen om 

användbarhet. Skillnaderna verkar finnas för det mesta på de mer detaljerade nivåerna. 

Enligt Gulliksen & Göransson är ståndpunkten, såsom det uttrycks i ISO- standarden, att 

funktionalitet är en del av användbarheten.  

 

Ett sätt att konkritisera användbarheten är de punkter som Nielsen använder i sin 

definition av begreppet(Gulliksen & Göransson, 2009).  Enligt Nielsen är användbarhet 

ett smalt begrepp som man jämför med större frågor som handlar om acceptans för 

systemet, dvs. hur systemet uppfyller alla de krav och önskemål som olika potentiella 

intressenter kan ha.  Systemets reella acceptans inbegriper förutom nyttan traditionella 
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aspekter som kostnad, support tillförlitlighet och kompalibilitet med existerade system. 

Nyttan (usefulness) handlar om hur system kan användas för att uppnå ett specifikt mål . 

Nyttan kan i sin tur brytas ner i användbarhet (usability) och funktionalitet (utility) 

(Grudin, 1992). Funktionalitet handlar om hur systemet kan göra vad som behövs 

(Gulliksen & Göransson, 2009). 

 

Användbarhet är dock inte ett endimensionellt begrepp utan associeras enligt Nielsen 

med följande attribut (Gulliksen & Göransson, 2009):  

 Lätt att lära sig: Så att användaren snabbt kommer igång med arbetet.  

 Effektivt att använda: När användaren har lärt sig systemet måste det vara 

effektivt att arbeta med (Ibid).  Webbplatsen skall vara tillgänglig, den skall gå till 

buds när användaren önskar det (Molich, 2002).  

 Lätt att komma ihåg: det måste gå att återkomma till systemet efter en tids 

frånvaro och ändå kunna komma ihåg hur det fungerar (Gulliksen & Göransson, 

2009). 

 Få fel: användare skall kunna göra så få fel som möjligt. Om man ändå gör fel 

måste det gå att komma tillbaka till situationen innan felet uppstod.  

 Subjektivitet: det skall kännas angenämt att använda systemet. Man skall känna 

att det är tilltalande att jobba med systemet, helt enkelt tycka om det.  

Dessa attribut kan kännas som en inspirationskälla när man skall ange mätbara 

användbarhetsmål, dock utan att täcka alla aspekter av användbarhet enligt ISO (Ibid).  

Enligt Rolf Molich, (2002) Måste en webbplats uppnå en viss kvalitetsnivå för att den 

överhuvudtaget ska vara meningsfull när det gäller användbarhet. Följande 

kvalitetsegenskaper är särskilt viktiga förutsättningar för användbarhet: 

 Tillförlitlighet: webbplatsen ska vara stabil. Ofta förekommande funktionsfel 

försvagar användarnas tilltro till webbplatsen, särskilt om felen medför att 

användarna förlorar data och måste göra om sitt arbete. Webbsidan skall vara 

trovärdig, dvs. infria löften och rimliga förväntningar utan att konstiga 

överraskningar dyker upp.  

 

 Säkerhet: Användarna ska vara informerade om att de data som de anförtror 

webbplatsen är skyddade, så att de varken kan läsas eller ändras av 

ovidkommande personer.  

 

 Tillgänglighet: webbplatsen ska vara tillgänglig när användarna vill utnyttja den.  

Om en eller flera av dessa förutsättningar inte uppfylls är inte webbplatsen användbar 

(Ibid).  
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4 Empiri  
 

detta kapitel kommer vi att sammanställa resultatet av empiriska undersökningen, där 

resultatet av enkätsvaren samt användaretesterna kommer att presenteras. 

 

 

4.1 Enkät  

 

Våra enkätsvar blev till grund för att gå vidare med nästa steg och undersöka användarnas 

beteende och kunskaper kring nätfiske. Vilket är ett stort problem både för användare 

samt ägarna av e-handelsplatserna.  

 

4.1.1 Urval 

Eftersom e-handel blir allt vanligare bland alla åldrar och kön, har vi inte gjort något 

direkt urval av de personer som svarat på vår enkät. Det enda urvalet var att personerna 

skulle vara äldre än 15 år. Detta gjorde vi genom att lägga ut länken till enkäten på olika 

Community sidor som Facebook, Nattstad, MSN, samt e-post spam till egna kontakter, 

där alla oavsett datorvana eller inte fick besvara frågorna.  

 

4.1.2 Genomförande 

Vi har sammanställt en enkät med 23 frågor där vi har använt våra begrepp (från figur 6) 

för att formulera frågorna.  

 

Dessa frågor fanns tillgängliga som en webbenkät där alla som ville besvara hade tillgång 

till länken. Frågorna var enkla med tanke på att vi inte har gjort något urval vad gäller 

utbildning, ålder, kön och yrke.  

 

Eftersom det var en webbenkät kunde de besvarande svara på de frågorna de ville och 

detta gick inte att styra.  

4.1.3 Bortfall 

Sidan surveygalaxy.com som vi lade ut frågorna på kunde endast ta emot 100 exemplar.  

Vi fick in 99 stycken enkätsvar och detta leder till 1 % extern bortfall.   

Intern bortfall blev också 1 %.  Se bilaga 1.  

4.1.4 Databehandling  

Vi använde oss av sidan surveygalaxy.com när vi tog fram enkätfrågorna. Resultatet 

presenteras i tabell form. 

  

  

I 
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4.1.5 Sammanställning av enkät 

# Fråga Alternativ Antal svar 

1 Ålder? 15-20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

7 

52 

25 

13 

2 

2 Kön? Man 

Kvinna 

58 

41 

3 Är du en aktiv Internet användare? Ja 

Nej 

98 

- 

4 Har du genomfört en beställning via Internet? Ja 

Nej 

81 

16 

5 Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur ofta handlar 

du via nätet per månad? 

0 

1-5 

5-10 

11-15 

16-20 

9 

57 

10 

2 

5 

6 Om du svarade nej på fråga 4, välj ett utav nedanstående 

alternativ på anledning. 

Ovan användare 

Osäkerhet kring 

betalning 

4 

 

13 

7 Vad är anledningen för Dig att handla på Internet? Bekvämlighet 

Tidsbrist 

Effektivitet 

32 

27 

22 

8 Tycker du att extern-betallösning gör webbshopen 

säkrare? 

Ja 

Nej 

53 

44 

9 Tycker du att en webbshop som använder sig utav 

extern betallösning är lätthanterlig? 

Ja 

Nej 

16 

81 

10 Tycker du att det är viktigt med effektivitet och 

tillförlitlighet på en webbshop? 

Ja 

Nej 

97 

- 

11 Tycker du att det är förvirrande att en ny sida öppnas 

vid betalning i en webbshop? 

Ja 

Nej 

96 

3 

12 Vet du vad nätfiske (Phishing på Eng.) är? Ja 

Nej 

66 

33 

13 Om du svarat ja på ovanstående fråga, har du råkat ut 

för en sådan webbshop? 

Ja 

Nej 

15 

57 

14 Påverkar nyheter kring nätfiske att genomföra ett köp 

via en webbshop samt ange dina personuppgifter? 

Ja 

Nej 

79 

17 

15  Har du träffat på nedanstående logga på någon 

webbshop? 

Ja 

Nej 

35 

64 

16 Vet du innebörden av ovanstående logga? Ja 

Nej 

67 

32 

17 Om du svarat ja på ovanstående fråga, tycker du att det 

är en lösning att få bort osäkerhet hos personer som 

tvekar att genomföra ett köp på en webbshop på grund 

Ja 

Nej 

 

 

11 
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av säkerhet? 58 

18 Är du orolig att dina personuppgifter riskerar att hamnar 

i fel händer? 

Ja 

Nej 

97 

2 

19 Vet du var som händer med dina personuppgifter efter 

att du har registrerat dig på en webbshop? 

Ja 

Nej 

7 

92 

20 Tycker du att du får tillräckligt med information om vad 

som händer med dina personuppgifter? 

Ja 

Nej 

3 

95 

21 Läser du användarvillkoren när du registrerar/genomför 

ett köp på en webbshop? 

Ja 

Nej 

59 

41 

22 Vet du vad en säker anslutning är? Ja 

Nej 

49 

49 

23 Om du svarat ja på ovanstående fråga, genomför du ett 

köp om inte webbshopen har säker anslutning vid 

betalning? 

Ja 

Nej 

 

21 

29 
Table 1 Sammanställning av enkät 

 

4.2 Användartest 

Användartesterna kommer att baseras på nätfiske. Testen går ut på att original hemsidan 

och nätfiske sidan är på samma sida, användarens uppgift är att peka ut vilken sida som 

är riktigt samt motivera valet. Testet finns färdigt på Verisign’s hemsida på www.phish-

no-phish.com samt se bilaga 5 innan fortsatt läsning.  

 

 

4.2.1 Urval av användare  

Användarna som skall utföra användartesterna är utvalda efter yrkeskategori. D.v.s. ålder, 

kön och datorvana kommer inte spela någon större roll vid resultatet. Eftersom vi vill 

göra detta generellt och inte vill rikta oss in på en speciell grupp eller särskilja dessa.  

 

4.2.2 Resultat av användartester  

Betydelse av knappar: 

      = Fel svar 

      = Rätt svar 

 

4.2.2.1 Användare 1 

Arbetslös 23 år, ovan användare, Man 

 

Bild Svar Kommentar 

1  Användaren tittar lite snabbt på bilden och tänker inte på att läsa på sidan 

utan skulle endast klicka på logga in, vilket resulterar i att användaren hade 

fel.  

2  Användaren tyckte att det var lustigt med ip nummer samt @ i URL 
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adressen.  

3  Tänker inte på att det kan stavas fel. 

4  Efter att jag visade skillnaderna på den riktiga och den fejka sidan så var 

svaret: Att han inte vet vad SSL är och innebörden av den vilket även han 

svarat i enkäten. 

5  Påpekade på URL adressen där bindestrecket finns. 
Table 2 Svar för användartest. Användare 1 

 

4.2.2.2 Användare 2 

Servitris 21 år, ovan användare, Kvinna 

 

Bild Svar Kommentar 

1  Användaren tycker att det är för mycket länkar på den rätta bilden och 

därmed väljer fel bild.  

2  Användaren reagerar på @ och ip-numret på adressfältet och tycker att det 

är lustigt att det ska finnas med.   

3  Sidan innehåller felstavningar och förkortningar av ord, detta förekommer 

inte på webbsidor.  

4  Bifogade bilden som föreställer låset på sidan (SSL) ledde till att 

användaren tyckte att det var rätt.  

5  Bindesträck i URL adressen, användaren tyckte att det var konstigt att det 

fanns med.  
Table 3  Svar för användartest. Användare 2 

 

4.2.2.3 Användare 3 

Ingenjör 24 år, van användare, Man. 

 

Bild Svar Kommentar 

1  Användaren tycker att sidorna är snarlika men länkarna på sidan är 

anledning till tveksamheten. 

2  Användaren kollar inte ordentligt på adress fältet och därmed missar att det 

finns @ och ip-nummer i URL adressen.  

3  Användaren lägger märke till felstavningar på sidan.  

4  Användaren kollar inte på adressfältet eller på låset, men senare nämner att 

han inte vet vad SSL är.  

5  Bindesträck i URL adressen får användaren att svar rätt.  
Table 4  Svar för användartest. Användare 3 

 

4.2.2.4 Användare 4 

Civilekonom 28 år, van användare, Kvinna 

 

Bild Svar Kommentar 

1  Användaren läser texten och tycker att den var underlig, eftersom det stod 



 

- 22 - 

 

att det blev fel på sidan när hon loggat in. Vilket hon inte hade gjort.  

2  Användaren la märke till @ tecken samt att ip-nummer fanns med i URL 

fältet, vilket hon inte sett tidigare.  

3  Användaren känner sig förvirrad på denna bild, eftersom hon ser ingn 

skillnad på bilderna. Därför blir det en chansning. 

4  Användaren nämner att hon inte har någon kunskap inom SSL. 

5  Att det finna bindesträck i URL adressen, vilket hon inte ha råkat ut för 

tidigare.  
Table 5  Svar för användartest. Användare 4 

 

4.2.3 Beskrivning av användartester  

4.2.3.1 Användare 1 

 

Användare tänker inte på att läsa information utan skulle endast klicka på logga in, vilket 

resulterar att han har fel på första bilden. Efter att användaren hade fel på första bilden så 

tittar han mer noggrant på nästa. Användaren lägger märke till att en av bilderna har ip 

nummer samt @ i url adressen och där med har han rätt på andra bilden. Tredje bilden 

tycker användaren att det var ganska lika varandra, därför lägger han inte märke till 

felstavningarna på bilden. När användaren ser nästa bild så gissar han på fel svar. 

Användaren nämner att han inte vet vad innebörden av SSL är och har även svarat på det 

i enkäten. På den sista bilden ser användaren att i URL adressen finns ett bindelstreck och 

har rätt. Användaren svarade på fem frågor totalt och två av dem var rätt svar.   

4.2.3.2 Användare 2 

 

Användare tycker att det är för mycket länkar på den rätta bilden och därmed väljer fel 

bild. På den andra frågan reagerar hon på @ och Ip-numret på adressfältet, hon utrycker 

sig med att säga att hon inte har varit med om det innan. När vi kommer till tredje frågan 

så lägger användare märke till att på webbsidor brukar man inte använda sig utav 

förkortningar och att sidan innehåller felstavningar. Det bifogade låset på sidan (SSL) på 

bild 4 ledde till att användaren svarade fel. Sista bilden svarade användaren rätt och 

tyckte det var konstigt med bindelsträck i URL adressen. Användare två svarade rätt på 

tre frågor av fem.  

 

4.2.3.3 Användare 3 

 

Användare tycker att sidorna är snarlika men svara fel och anledningen är att länkarna på 

sidan var anledningen till tveksamheten. På bild två kontroller inte användaren 

adressfältet och klickar på fel bild. Bild 3 tar användaren god tid på sig och säger att 

bilden innehåller felstavningar, det är något användaren inte sett förr. På fjärde bilden 

tittar inte användaren varken på adressfältet eller på låset, därefter svarar han att han inte 

visste vad SSL är.  Bindelstreck i URL adressen får användaren att svara rätt på sista 

frågan. Användare 3 svara rätt på två frågor av 5.  
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4.2.3.4 Användare 4 

 

Den första bilden tycker användare att texten var underlig, för att det kommer upp ett 

felmeddelande om att det inte gick att logga in. Det hade hon inte ens försökt med.  

Andra frågan lägger hon märke till @ och att ip-nummer finns med i URL fältet, vilket 

användare inte sett tidigare. På nästa bild ser inte användaren att det finns någon skillnad 

mellan bilderna, därför gör en chansning. På grund av att användaren inte har någon 

kunskap om SSL resulterar bild 4 som fel svar.  Användaren ser att det finns ett 

bindelsträck i URL adressen och därmed svarar rätt, det är något hon inte har sett 

tidigare. Användaren svarade rätt på 3 frågor av 5. 

 

4.2.4 Sammanställning av användartester 

 

Bild Sammanställning 

1 3 av 4 användare hade fel på denna punkt. Den användare som hade rätt på första 

bilden la märke till att beskrivningstexten var underlig. Kunskap kring webben och 

It-säkerhet spelar ingen roll på första bilden. 

2 3 av 4 användare hade rätt på denna punkt. Den användare som hade fel hade inte 

tillräckligt med fokus kring URL fältet samt otillräcklig kunskap kring webben. 

Användare som hade rätt menade att det är märkligt med ip-nummer i URL fältet 

när URL adressen är korrekt. 

3 2 av 4 användare hade rätt på denna punkt. Användarna som hade rätt såg att det 

var felstavningar och därmed valde ut den korrekta. Användarna som hade fel 

kollar inte efter felstavningar varav en chansade då denna inte upptäckte något fel 

på någon av bilderna. Teknisk kunskap behövdes ej för att lösa denna punkt. 

4 Alla 4 användare som genomförde testet hade fel på denna punkt. Den tekniska 

kunskapen runt SSL och säkra sidor är begränsade vilket ledde till att användarna 

inte lösa denna punkt. 

5 Alla 4 användarna hade rätt på denna punkt då alla la märke till bindestrecket som 

finns i URL adressen som inte stämmer överens med företagets namn och riktiga 

hemsida. 

Teknisk kunskap påverkar ej denna punkt.  
Table 6 Sammaställning av användartester 
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5 Analys  
detta kapitel kommer vi representera våra forskningsfrågor samt dess svar baserad 

på empirisk- samt teoretisk underlag. 

            

 

Påverkar direktbetalning på en e-handelsplats konsumenternas osäkerhet? 

 

Som vi tidigare nämnt så finns det ett antal olika externa leverantörer för betallösningar, 

några av dessa är Payson, DIBS. Vi tar DIBS som ett exempel; När en kund/konsument 

skall genomföra en betalning på en webbshopp som har stöd för betalning via DIBS så 

öppnas ett nytt fönster/flik upp vilket kan förvirra eller skrämma bort konsument för att 

slutföra sitt köp dvs. genomföra en betalning (se bilaga 1).  

 

Attributen som Gulliksen & Göransson (2009) och Molich (2002) som vi har tagit upp på 

sidan 17 leder alla till att öka effektiviteten på en webbshop. Dessa attributer hänger 

samman med varandra för att uppnå effektivitet och användbarhet på webbshop.  

  

Utifrån empiri kan vi säga att konsument inte tycker att det är lätthanterligt för 

webbshoppar som använder sig utav en extern betallösning vilket försämrar 

användbarheten.  Detta skriver även Nilsen i sin bok att ett system skall vara effektiv att 

använda.  

 

Fråga 9 bland enkätfrågorna som lyder ” Tycker du att en webbshop som använder sig 

utav extern betallösning är lätthanterlig?” har 16 % svarat ja och 81 % av svaren nej.  96 

% av användare som har svarat på enkäten tycker det är förvirrande när en ny sida/flik 

öppnas vid genomförande av betalning. Bortfall för denna fråga är 3 % vilket är en 

väldigt hög siffra.  

 

Enligt Rolf Molich (2002) är kvalitetsegenskaper viktiga förutsättningar, där säkerhet är 

att användarens skall informeras om att deras personliga integritet är skyddade.  

 

Bland enkätsvaren kan vi se att ca 53 % utav svaren riktar in sig på att e-handelsplatsen 

blir säkrare med en integration utav extern betallösning medan 44 % svarar att det inte 

gör det säkrare, där vi även hade borfall på 2 %.  

 

Anledningen till att 44 % svara att webbshopen inte blir säkrare kan bero på att dessa 

personer inte har kunskap inom området eller för att det inte finns tillräckligt information 

av vad som händer med personuppgifter. Dock så är det många som inte läser 

användarvillkoren enligt det svar som vi har fått in från enkäten.  

 

 

Hur påverkas användbarheten vid direktbetalning med kreditkort och via 

Internetbank? 

 

I takt med att Internet användningen ökar (se figur 1) så ökar även handeln via Internet 

(se figur 2) samt ökning utav betalning via Internet. Detta leder till att användbarheten på 

I 



 

- 25 - 

 

en webbshopp kräver effektivitet dvs. vara tillgängligt för konsumenten vid alla tillfällen 

för användning.  

 

Detta kan vi säkerställa via fråga 10 i enkäten där ca 97 % svarat håller med om att det är 

en viktig fråga, där vi även hade borfall på 2 %. Webbshoppen skall även vara tillförlitlig 

för konsument dvs. inga konstiga överraskningar som förvirrar konsument och på så sätt 

öka tilltron till webbshoppen. Detta går ihop med det kvalitetsegenskaper som vi har tagit 

fram på sida 17. 

 

Enligt Gulliksen & Göransson (2009) och Molich (2002) så ska användaren ska komma 

ihåg systemet, använda detta på effektivt sätt, lära sig snabbt, kunna göra fel samt att 

användaren ska tycka om systemet. Allt detta tyder på att ett system skall användas 

effektivt och vara lätthanterligt. 

 

Utifrån empiriska underlaget så kan vi se att konsumenter tycker att det är viktigt med 

effektivitet och tillförlitlighet på en webbshopp samt att användbarheten försämras när ett 

nytt fönster/flik öppnas vid genomförande av betalning (se bilaga 1).  

Vilket leder till att användbarheten påverkas och i sin tur gör konsumenten osäker 

eftersom konsumenten saknar tillförlit för webbplatsen när konstiga överraskningar dyker 

upp (Molich, 2002 )  

Sammankopplingen mellan enkätsvaren samt teori tyder på att teorin samt verkligheten 

går hand i hand. Dvs, om en webbsida inte uppfyller attributen samt kvalitetsegenskaper 

för en webbshop är den ingen användbar webbsida och detta kan vi även se på våra 

enkätsvar, många svarande sökte efter effektivitet.  

 

Varför använder e-handelsplatserna sig utav externa betalningslösningar och hur 

påverkas användbarheten? 

 

Företag som tillhandahåller en webbshopp med möjligheten att betala med sitt kreditkort 

måste följa datasäkerhetsstandarden PCI DSS. Externa betallösningar som används i 

Sverige är certifierade och tar hand om alla kortuppgifter samt har ansvaret för detta. 

Detta är en stor anledning till varför företagen väljer externa betallösningar samt att inte 

behöva få utveckla en egen betallösning och att värdefulla resurser slösas bort. 

 

En webbshop som använder sig utav extern betalösning är enligt enkätsvaren är inte så 

lätthanterligt där 81 % av svarande inte tycker detta. Samtidigt som vi har bortfall på 2 % 

och resterande tycker att det inte är så viktigt. Där kommer vi tillbaka till attributen som 

Gulliksen & Göransson (2009) samt Molich (2002) beskriver, om att effektivitet och 

tillgänglighet på en webbshop är viktigt.  

 

Många av de svarande tycker även att det är förvirrande att en ny sida/flik öppnas upp vid 

betalning. Detta kan vara för att konsumenten känner sig osäker eftersom de inte känner 

igen sig på webbsidan. Samtidigt som konsumenten saknar information om detta.  
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I kvalitetsegenskaper som Rolf Molich (2002) nämner, så är tillförlitlighet, säkerhet och 

tillgänglighet förutsättningar för att en webbplats skall vara användbart och säkert. 

 

97 % utav svaren vi fått in är oroliga över att deras personuppgifter kan hamna i fel 

händer vilket påverkar användbarheten och användaren är osäker på e-handelsplatsen i 

fråga. 92 % vet ej vad som händer med personuppgifterna samt 95 % anser ej att de har 

fått tillräckligt med information om vad som händer med personuppgifterna, där vi även 

har 1 % bortfall. Dock är det 41 % som inte ens tar del utav användarvillkoren när 

han/hon registrerar sig på en e-handelsplats eller endast genomför ett köp via nätet. 

 

Utifrån empiriska underlagen ser vi att konsumenter tycker att användbarheten blir sämre 

i takt med att en extern betallösnings leverantör används i webbshoppen. 

 

 

5.1.1 Enkät 

Av totalt 100 enkäter som vi kunde få svar på besvarades totalt 99 stycken, vilket innebär 

1 % extern bortfall. Personer som svarade på enkäten var mellan 15-60 år, målgruppen 

som svarade mest var mellan 20-30 år med 52 % samt 58 % av alla svaranden var män. 

 

Förutom ca 1 % så var alla aktiva internetanvändare och detta leder till att 81% av 

personerna som svarade på vår enkät genomför köp via nätet vilket visar att shopping på 

nätet blir allt vanligare, eftersom det flesta shoppar mellan 1-5 gånger i månaden, vilket 

ger effektivitet och bekvämlighet för det flesta konsumenterna. 

 

Det konsumenter som inte genomför något köp via nätet är osäkra kring betalning och en 

liten del av dem är ovana användare. Vilket kan ha och göra med nyheter om bedrägerier 

sker och kan inte se skillnaden mellan en fingerad sida och original sida eller andra 

former av bedrägerier. 

  

Externa betalningslösningar som finns med på webbshopen anses vara säkra av lite mera 

än hälften av konsumenterna men däremot tycker de flesta att det inte är lätthanterligt. 

Anledningen till detta är att en webbsida ska vara effektivt och tillförlitligt, dvs. det ska 

inte öppnas en ny sida vid betalning på en webbshop som en del tjänster tillhandahåller.  

2/3 del av svarande vet vad nätfiske är och av dessa personer är det en liten del som har 

råkat ut för det, vilket är en annan anledning till varför konsumenter inte tycker att det är 

säkrare med externa betalningslösningar.   

 

Eftersom syftet med Trygg e-handel är att skapa mer rättvisa riktlinjer både för 

konsument samt företag är loggan något som flera olika företag söker sig till. Men bland 

dem som svarade på enkäten, har 2/3 delar inte sett loggan i någon webbshop förut, men 

däremot vet innebörden av den. Personer som vet vad loggan innebär tycker inte det är ett 

sätt att visa att webbshopen är en säker sida. En anledning enligt oss kan vara att det inte 

är så svårt att ta fram liknande logga som länkar till en likande webbsida som påstår att e-

handelsplatsen är pålitlig.   
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Många konsumenter är oroliga för sina personuppgifter, eftersom de inte vet vad som 

händer med deras personuppgifter efter registrering. Men det är bara 50 % av de svarande 

som läser användarvillkoren, vilket är för lite för att dra slutsatsen om att konsumenten 

får inte tillräckligt med information om sina personuppgifter. 50 % av de svarande visste 

vad en säker anslutning på en webbsida var och nästan hälften av dem skulle ändå handla 

på en webbshop som inte har någon säker anslutning.  

 

Konsumenten i sin tur har ett ansvar över sin kreditkortsinformation. Som vi nämnt ovan 

så vet inte 50 % av de svarande om vad en säker anslutning är, däremot så genomför 

ungefär 50 % betalning via nätet även om webbshoppen i fråga inte stödjer säker 

anslutning. 

 

Detta visar oss att företagen uppfyller sina krav gentemot kund på den tekniska nivån 

men sen att kund ändå inte är rädd om sin integritet är inget företagen kan påverka för att 

skydda sina kunder.  

5.1.2 Användartester 

I diagrammet nedan ser man att 40 % av de besvarade frågorna hade fel svar medan 60 % 

av svaren var korrekta. Totalt visades fem bilder under användartesterna varav en av de 

frågorna krävde teknisk kunskap inom området. Resterande frågor var mer baserad på 

logisk tänkande samt god uppmärksamhet. 

  
Utifrån resultatet anser vi att siffran är väldigt låg med tanke på strukturen på frågorna 

samt att användaren i sin tur vet att någon av sidorna är falsk vilket leder till att 

användaren letar efter fel. 

 

Nivån på frågorna: 
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Om vi skulle ta bort bild 4 från användartesterna så skulle vi få ett resultat där 75 % av 

svaren är korrekta samt att 25 % av svaren skulle vara inkorrekta.  Även där är siffran låg 

då företaget som tillhandahåller e-handel inte kan påverka bitar som inte är tekniska och 

ansvaret ligger då hos konsument. 

 

Diagram utan hänsyns till bild 4: 

 
Skulle användaren besöka en sida på Internet som visar sig vara falsk så kan resultatet 

vara annorlunda då användaren inte iakttar sidan lika mycket som denne har gjort under 

användartesterna och användaren i fråga blir ett offer för bedrägerierna.  

 

Användartestet visar att den tekniska biten inte är den enda centrala rollen som måste 

säkras av företagen som tillhandahåller e-handel. Mycket påverkas även av användare 

som måste se till att skydda sin integritet samt känslig kreditkortinformation när denna 

skall genomföra ett köp via Internet. 
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6 Diskussion 
detta kapitel kommer vi att presentera slutsatser från den empiriska studien. 

 

6.1 Slutsats 

 
Genom studiens gång har vi utökat vår kunskap inom ämnet samt e-handel området. Med 

hjälp utav våra forskningsfrågor tog vi fram en begreppslista som i sin tur hjälpte oss att 

ta fram enkätfrågor samt var fokus i teori skulle ligga. Då området är så pass stort så har 

vi avgränsat från hur implementering sker mot e-handelsplatsen.  

 

Med hjälp av metoden, teoriunderlagen, enkätfrågor och användartesterna kunde vi få en 

röd tråd genom uppsatsen.  Där metod samt teorin utgjorde grunden för våra enkätfrågor 

som spelar en central roll i uppsatsen.  

 

Resultatet kände vi att det var blandade känslor om hur externa betallösningar påverkar e-

handelsplatsen i fråga samt hur användbarheten och säkerheten påverkas.  

 

Under användartesterna noterade vi att vid bild 3 samt bild 4 (se bilaga 5) så ökade fokus 

hos användaren att analysera sidan ytterligare då kreditkortsinformation skulle matas in. 

Dock låg fokus endast på att hitta felet där betalningsinformation matas in men det är inte 

endast där som bedrägerierna görs utan det är hela sidan som är falsk medan den andra är 

sann.  

 

Påverkar direktbetalning på en e-handelsplats konsumenternas osäkerhet? 

 

Utifrån resultatet av vår studie anser vi att direktbetalning ökar konsumenternas 

osäkerhet. Detta eftersom det finns flera olika faktorer som spelar roll exempelvis så 

öppnar DIBS upp en ny sida/flik vi genomförande av betalning. URL i detta fall är också 

unik från webbshoppens URL i fråga. 

 

En av anledningarna till konsumentens osäkerhet kan vara informationsbrist från 

företaget. Exempelvis så kan man i webbshopen informera kund om hur betalning går till. 

På så sätt kan kunden återkoppla till webbshoppen.  

 

Det finns en rödtråd mellan teori och empiri vilket stärker att direktbetalning påverkar 

konsumentens osäkerhet. Eftersom det finns en stark koppling mellan teori och 

enkätsvaren.   

 

 

Hur påverkas användbarheten vid direktbetalning med kreditkort och via 

Internetbank? 

 

I 
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Vi anser att webbshopar som stödjer direktbetalning ökar användbarheten. Detta eftersom 

det är en tjänst som förenklar handlandet via nätet samt ökad funktionalitet på 

webbshopen. Dock kan detta även försämra användbarheten, företaget som 

tillhandahåller tjänsten till sina kunder måste säkerställa att den personliga information 

som kunden lämnar i förtroende inte hamnar i fel händer.   

 

Ju fler funktioner man har finns det en risk att konsumenten blir förvirrad. Speciellt om 

det är en ovan internet användare.  

 

Vidare så anser vi att när en betaltjänst implementeras så skall detta göras med hög fokus 

på användbarheten. Som Molich (2002) nämner så skall systemet vara effektivt samt att 

det skall vara lätt att känna igen sig. Skulle större ändringar göras med implementering av 

betaltjänsten i syfte med att öka användbarheten kan de istället få en motsatt effekt.  

 

Varför använder e-handelsplatserna sig utav externa betalningslösningar och hur 

påverkas användbarheten? 

 

Att få PCI DSS certifiering som idag är ett måste för de företag som vill tillhandahålla 

onlinebetalning. För att kunna genomföra detta krävs det uppoffringar i företag, speciellt 

om företaget i fråga har en egen IT-avdelning så måste resurser plockas för en 

implmentering samtidigt som att blir PCI certifierade är en process och kan inge 

förhoppningar om att de blir godkända. Därför är det smidigare för ett företag att erbjuda 

sina kunder en extern betallösning. 

 

Hur användbarheten påverkas beror mycket på vilket företag man väljer för externa 

betallösningen. Tar vi DIBS så öppnas det ett nytt fönster/flik, vilket försämrar 

användbarheten då kund kan bli förvirrad och avbryta köpprocessen. Payson i sin tur har 

en annan funktionalitet där ett popup fönster kommer upp vid betalning, även där 

påverkas användbarheten negativt eftersom webbläsarna kan blockera popup 

funktionalitet så detta fönster öppnas aldrig upp så länge inte användaren godkänner 

detta.  

 

 

6.2 Resultatutvärdering  

 

I vår empiriska del av studien strävade vi efter validitet för att studera rätt företeelse och 

med hjälp av god teori som grund. Genom vårt teorikapitel gick genomförandet av 

enkätfrågorna relativt smidigt. Där vi saknade teori kunde vi bygga på med hjälp av 

följdfrågor som var kopplade till teorin.   

 

Vårt resultat presenteras i två delar, ett kvantitativt resultat som vi senare bygger på med 

en kvalitativ metod, dvs. användbarhetstester. Alla insamlad data validerades och 

analyserades mot teorin. Detta resulterade att vi uppnådde till ett bra resultat.  
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6.3 Metodutvärdering  

 

Vi har följt vår utvärderingsmetod på sidan 9 där vi har fått fram stark teorikapitel samt 

utifrån det tagit fram enkätfrågorna.  

 

Eftersom vi har använt oss utav kvantitativ bearbetat data så analyserar vi största delen av 

studien med hjälp av statistik och siffror. På det viset kunde vi belysa problemområdet. 

Detta gav oss en grund för att gå vidare på vår forskning och gjorde det möjligt att utföra 

våra användartester.  

 

Genomförandet av användartester gav relevans på enkätsvaren. Svaren kring säker 

anslutning resulterade i stortsätt samma som användarteserna.   

 

Det som gick mindre bra med studien var att vi saknade teori på olika områden, samtidigt 

som våra förväntningar utav att respondenter som svarade på enkäter var färre personer 

än förväntad.   

 

6.4 Fortsatt forskning  

 

Då vi har tagit upp olika delar som spelar roll vid en e-handelsplats såsom Nätfiske, 

vilket är ett stort problem och kan ses närmare på det från företagsperspektiv. D.v.s. man 

tar kontakt med företag som har blivit drabbad utav detta och stått till skuld till sina 

kunder. På vilket sätt företag varnar sina kunder samt hur hanterar de sådan attack. Då 

Nordea är ett av många företag som råkar ut för nätfiske kan man studera vilka metoder 

som man går tillväga med för att förstärka säkerheten samt uppmana sina kunder för att 

undvika nätfiske attacker (Nordea).  

 

E-handeln ökar i takt med att företagen försöker nå ut till sina kunder via nya medier. Då 

Internet användningen ökar så blir Internet en stor marknadsförings media samt en stor 

möjlighet att öka försäljning. Så blir företagen mer eller mindre tvungna att implementera 

en webbshop och för att utöka funktionalitet samt erbjuda tjänster till sina kunder så kan 

ett förslag vara att lägga fokus på hur implementeringen/integreringen av en extern 

betallösning går till. På http://tech.dibs.se/ finns det färdiga ramverk som kan används vid 

integrationen mellan webbshoppen i fråga samt DIBS betallösning.  

 

Då vi under uppsatsen haft bortfall samt felaktigheter i svaren för enkätfrågorna samtidigt 

som vi inte hann med att genomföra några intervjuer så kan denna studie göras om för att 

stärka enkätsvaren samt förstärka studien i överlag. 
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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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Bilaga 2 

 
Enkätfrågor  

 

EN STUDIE OM EXTERNA BETALNINGSSÄTT 

OCH KONSUMENTENS OSÄKERHET 

 Enkätens svar kommer att användas vid framtagning av resultat i en kandidatuppsats. 

Tack på förhand! 

 

1) Ålder?  

2)  Kön? 

3) Är du en aktiv Internetanvändare? 

4) Har du genomfört en beställning via Internet? 

5) Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur ofta handlar du via nätet per månad? 

6) Om du svarade nej på fråga 4, välj ett utav nedanstående alternativ på anledning. 

7) Vad är anledningen för Dig att handla på Internet? 

 

Externa betalningslösningar förenklar e-handel genom att tillhandahålla konnektivitet för 

betalning via internet mellan köpare, säljare och finansiella nätverk för transaktioner som 

blandar in alla viktiga konsumenttransaktioner med kreditkort, betalkort, elektronisk check 

köpkort och ACH (automatiserade clearingcentral) . 

 

8) Tycker du att extern-betallösning gör webbshopen säkrare? 

9) Tycker du att en webbshop som använder sig utav extern betallösning är lätthanterlig? 

10) Tycker du att det är viktigt med effektivitet och tillförlitlighet på en webbshop? 

11) Tycker du att det är förvirrande att en ny sida öppnas vid betalning i en webbshop? 

12) Vet du vad nätfiske (Phishing på Eng.) är? 

13) Om du svarat ja på ovanstående fråga, har du råkat ut för en sådan webbshop? 

14) Påverkar nyheter kring nätfiske att genomföra ett köp via en webbshop samt ange dina 

personuppgifter? 

15) Har du träffat på nedanstående logga på någon webbshop?  

 
 

16) Vet du innebörden av ovanstående logga? 

17) Om du svarat ja på ovanståeden fråga, tycker du att det är en lösning att få bort osäkerhet hos 

personer som tvekar att genomföra ett köp på en webbshop på grund av säkerhet? 

18) Är du orolig att dina personuppgifter riskerar att hamnar i fel händer? 

19) Vet du var som händer med dina personuppgifter efter att du har registrerat dig på en 

webbshop? 

20) Tycker du att du får tillräckligt med information om vad som händer med dina 

personuppgifter? 

21) Läser du användarvillkoren när du registrerar/genomför ett köp på en webbshop? 
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22) Vet du vad en säker anslutning är? 

23) Om du svarat ja på ovanstående fråga, genomför du ett köp om inte webbshopen har säker 

anslutning vid betalning? 
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Bilaga 3 

 
Intern bort fall av enkät  

Fråga Antal Svar Bortfall Ökning 

 1 99 0 0 
 2 99 0 0 
 3 98 1 0 
 4 97 2 0 
 5 83 0 2 
 6 17 0 1 
 7 81 0 0 
 8 97 2 0 
 9 97 2 0 
 10 97 2 0 
 11 99 0 0 
 12 99 0 0 
 13 72 6 0 
 14 96 3 0 
 15 99 0 0 
 16 99 0 0 
 17 69 0 2 
 18 99 0 0 
 19 99 0 0 
 20 98 1 0 
 21 97 2 0 
 22 98 1 0 
 23 50 0 1 
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Bilaga 4 

Diagram på resultat av enkät. 
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Bilaga 5  

 

Bild 1 
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