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Abstract 
This thesis is written in Swedish 

 

In recent years, mobile technology has developed very rapidly as smartphones have come 

to the market. The traditional mobile phone functions are also available in the 

smartphone, although it has many more features. What distinguish the smartphone most 

is that it usually has touch-screen, web browser and can handle applications. In a study 

made by ”postens e-handelsbarometer Q4 2010” (study of e-commerce) it was found that 

19 percent of the participants at some point have used online commerce through their 

mobile phone. The same study also shows that 20 percent of the participants consider that 

security is an issue regarding the probability of using online commerce on the mobile 

phone. In this study we examine whether the same results are true for only smartphones. 

But we go one step further and examine what security risks that exists on smartphones 

and which of these risks effect the users’ decision to purchase items, services or 

applications. In this study we also examine the opportunities available to prevent the 

security risks that exist on smartphones.    

 

The empirical study was done by using a survey that 50 participants responded on. A 

statistical review based on six hypotheses was done which showed indications that there 

were differences in the decision to purchase between iOS users and Android users. The 

result also showed that disclosing once credit card number was the only security risk that 

seemed to effect the users’ decision to purchase trough smartphone. It also turned out that 

74 percent of the participants in this study have sometime shopped online through their 

smartphone and of those people 84 percent bought an application. Additional evidence 

suggests that although the risk “disclose credit card number” could affect the users 

purchase decision the result indicate that this payment solution is preferred by the user. 

The study also shows that many of the participants are using security code on their 

smartphones and that this is a feature that the users think is important.          
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III 

Sammanfattning 
Under de senaste åren har mobiltelefontekniken utvecklats väldigt snabbt i takt med att 

smartphones kommit in på marknaden. Den traditionella mobiltelefonens funktioner finns 

också i smartphonen, men denna har också många fler funktioner. Det som utmärker 

smartphonen mest är att den oftast har touch-skärm, webbläsare och kan hantera 

applikationer. I postens e-barometer Q4 år 2010 (undersökning om e-handel) framgår att 

19 procent av respondenterna någon gång e-handlat på sin mobiltelefon. I samma 

undersökning visar siffror också på att 20 procent av respondenterna anser säkerheten 

vara en faktor som gör att de inte handlar via mobiltelefonen. Vi undersöker i denna 

studie om samma siffror gäller även för enbart smartphones. Men vi går också ett steg 

längre och undersöker vilka säkerhetsrisker som finns i smartphones och vilka av dessa 

som påverkar användarens köpbeslut. I studien har vi även undersökt vilka möjligheter 

det finns till att förebygga säkerhetsriskerna som finns i smartphonen.  

 

Den empiriska undersökningen skedde genom en enkät som 50 personer svarade på. En 

statistisk prövning baserad på sex hypoteser genomfördes sedan vilket bland annat visade 

antydan till att det finns en skillnad i köpbeslut mellan iOS - och Android-användare. 

Resultatet visar även att det enbart är säkerhetsrisken att lämna ut sitt kontokortsnummer 

som möjligen påverkar användarens köpbeslut. Det visar sig också att 74 procent av 

deltagarna i denna studie någon gång e-handlat på sin smartphone och av dessa personer 

hade 84 procent e-handlat en applikation. Ytterligare tyder det på att även om risken om 

att ange sitt kontokortsnummer kan påverka användarens köpbeslut så pekar resultatet på 

att denna betalningslösning är den användaren föredrar allra mest. Studien visar också att 

många av deltagarna använder säkerhetskod på sin smartphone och att detta är en 

funktion som användaren tycker är viktig. 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel ger vi först en bakgrundsförklaring till vårt valda uppsatsämne samt för en 

problemdiskussion kring e-handel via smartphones. Vidare formuleras en 

problemställning och utifrån den presenteras forskningsfrågorna som studien utgått ifrån 

samt syftet till varför studien genomförts. Vi förklarar även vilken målgrupp som studien 

riktar sig till, vilka avgränsningar som gjorts och så tas viktiga begrepp för studien upp. 

Slutligen i kapitlet presenteras en disposition över studien.   

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1  E-handeln utveckling 

 

Det är idag ungefär 55 år sedan den första elektroniska datorn skapades som kom att 

kallas ENIAC (NE.se, 2011). Under dessa 55 år har det hänt mycket inom 

datorutvecklingen och vi har gått från stora otympliga stordatorer till enheter som vi idag 

kan bära med oss. Som en följd av denna utveckling har handel med varor och tjänster 

också utvecklats och med teknikens utveckling kom också e-handeln. Redan på 1800-

talet fanns distanshandel som växte kraftigt under denna tid tack vare att järnvägsnätet 

byggdes ut och ett samarbete mellan posten och järnvägsstationerna uppstod som 

underlättade det att leverera varor (Torun, 2010). Från distanshandeln utvecklades sedan 

e-handeln när tekniken för detta kom och den första e-handeln mellan företag skedde på 

1960-talet. Men det var först i början på 2000-talet som e-handeln fick sitt stora 

genomslag då många företag började skapa sina egna nätbutiker (Fredholm, 2002).  

 

När tekniken utvecklas så utvecklas också e-handeln och nya trender skapas. Från e-

handel med hjälp av magnetband gick e-handeln sedan mot att använda sig av internet 

och e-handla genom en webbläsare som vi gör idag. Men e-handelsutveckling har inte 

stannat där utan i slutet av 1990-talet kom WAP-tekniken som gjorde det möjligt att 

komma åt internet från mobiltelefonen och då utföra e-handel via mobiltelefon 

(Paavilainen, 2002). Detta var början till den mobila e-handeln och denna har sedan 

utvecklats kraftigt tack vare smart devices eller smarta enheter som utvecklats och en 

sådan enhet kan tillexempel vara en laptop, smartphone eller surfplatta (Poslad, 2009).  

 

E-handel via smartphones är något som blir allt vanligare. Den första riktiga smartphonen 

skapades av Blackberry i början av 2000-talet (Reed, 2010). Men det var inte förrän år 

2007 då Apple släppte sin första iPhone (Eelde, 2010) som det stora genomslaget för 

smartphonen kom och efter det har de flesta mobiltillverkare släppt sina egna 

smartphones och många av dessa använder Googles mobilplattform Android som 

operativsystem.  
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1.1.2 Ubiquitous Computing och u-commerce  

 

I början på 1990-talet utvecklade Mark Weiser, som då var datorforskare på Xerox Palo 

Alto Research Center i Kalifornien, en vision om ubiquitous computing. Ubiquitous 

computing innebär att alla möjliga olika informations – och kommunikationstjänster är 

tillgängliga ”överallt, alltid och för alla, i alla former” (Wennersten, 2007, s.4). När 

Weiser kom med denna vision fanns inte tekniken för att något sådant skulle kunna 

fungera. Men idag nästan 20 år senare har tekniken utvecklats så att visionen börjar bli 

verklighet (Wennersten, 2007). 

 

En ny trend är också på väg in i den mobila e-handeln och det är något som kallas u-

commerce (ubiquitous commerce). Denna trend eller utveckling innebär att användaren 

inte bara ska gå in på en hemsida och göra ett köp. Utan i u-commerce skall användaren 

dra nytta av alla former av datorbaserad och/eller nätverksdriven teknologi (Pitt, Parent, 

Junglas, Chan & Spyropoulou, 2011). Det kan till exempel handla om att en applikation 

använder smartphonens GPS för att fastställa var användaren befinner sig och kan då ge 

denne de bästa priserna på en vara i det området han/hon befinner sig. 

 

1.1.3 E-handel och säkerhetsrisker i smartphones  

 

 

 

E-handel via smartphones är något som blir allt vanligare och företag anpassar både sina 

hemsidor för smartphonens webbläsare och utvecklar egna applikationer för e-handel. I 

postens e-barometer för kvartal 4 år 2010 presenteras en undersökning där resultatet visar 

att e-handel i mobiltelefoner är något som växer kraftigt och har nästan på ett år 

Figur 1: Hur många som e-handlat via sin mobil senaste 12 månaderna (e-barometern 2010 Q4) 
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fördubblats från fyra till sju procent se diagram figur 1. I postens undersökning framgår 

också att av de personer som har en smartphone så har 19 procent någon gång använt den 

för mobil e-handel. De skriver också i rapporten att tre av tio personer kan tänka sig 

använda mobilen för e-handel vilket också detta var en fördubbling från tidigare år (e-

barometern Q4, 2010).  

 

 

 

Men även om e-handel via smartphones ökar kraftigt så är det fortfarande många som 

inte väljer att e-handla i sina smartphones. Figur 2 är också hämtad från postens e-

barometer för kvartal 4 2010 och visar i vilken grad olika faktorer påverkar användarens 

val att inte e-handla på mobiltelefonen. Det som är intressant är att 20 procent anser att 

säkerheten är för dålig i smartphonen och det är därför intressant att undersöka vilka 

dessa säkerhetsrisker är samt om det går att göra något för att förebygga dem.  

 

1.1.4 Ämnesrelatering och tidigare forskning 

 

E-handel via smartphone är en relativt ny trend när det gäller e-handel och vi anser att 

detta område som vi studerat har en klar koppling till informatikområdet. Vi genomför 

denna studie för att bidra med en förståelse för e-handel via smartphone och inom 

informatiken skall förståelse för ny teknik ges. När det gäller tidigare forskning inom vårt 

ämne så har vi inte hittat så mycket. Posten genomför sin e-barometer fyra gånger om 

året där de undersökt hur e-handeln utvecklats det senaste kvartalet. Sedan presenterar 

även idg.se en del artiklar som berör vårt ämne. Sedan finns det även en uppsats skriven 

på institutionen för data- och affärsvetenskap på Högskolan i Borås som heter ”Mobil e-

Figur 2: Vad som gör att personer inte e-handlar via mobiltelefon (e-barometern 2010 Q4) 
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handel och säkerhet – idag och i framtiden” och den är skriven av Frida Hansson, Daniel 

Jareteg och Malin Sörensen Tveter. Denna uppsats behandlar det ämnet vi skrivit om men 

den skrevs våren år 2010, alltså ett år före denna uppsats och det har därför hänt en hel 

del inom ämnet under detta år. Vi upptäckte denna uppsats rätt så sent i vårt 

uppsatsskrivande och valde därför att inte göra några jämföranden mot den i vår uppsats. 

 

 

1.2 Problemställning  

 

De senaste åren har de mobila enheterna som till exempel laptops, smartphones och 

pekplattor blivit allt mer avancerade och med det öppnat möjligheter till att beställa varor 

genom dessa enheter. I postens e-barometer för kvartal fyra visar siffror att av de 

tillfrågade personerna så tycker en av fem att dålig säkerhet i mobiltelefonen är en 

anledning till varför de inte kan tänka sig utföra e-handel via mobil. Vår studie kommer 

utgå från den här undersökningen och vi vill undersöka om vi får samma resultat när vi 

gör studien på smartphones, vilka säkerhetsrisker som påverkar användaren samt hur 

användaren kan förebygga dessa säkerhetsrisker. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 

Övergripande 

1. På vilket sätt påverkar olika typer av säkerhetsrisker smartphonesanvändarens 

köpbeslut vid e-handel via smartphones? 

 

Delfrågor: 

 

2. Vilka olika typer av säkerhetsrisker finns i mobil e-handel via smartphones? 

 

3. Hur utbrett är e-handel via smartphones? 

 

4. Vilka olika faktorer påverkar kundens köpbeslut vid e-handel på smartphone? 

 

5. Hur kan säkerhetsriskerna i smartphones förebyggas? 

 

6. Vilka olika faktorer utmärker mobil e-handel smartphones? 
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1.4 Syfte 

 

Det är idag många smartphonesanvändare som är tveksamma till att e-handla via sin 

smartphone pågrund av att säkerheten inte är tillräckligt bra. Syftet med vår studie är 

därför att undersöka vilka säkerhetsrisker som finns vid e-handel via smartphones och hur 

dessa risker påverkar kundens köpbeslut. Vidare är också syftet att belysa hur 

säkerhetsriskerna kan förebyggas för att på så sätt göra smartphoneplattformen säkrare 

när det gäller e-handel. 

 

1.5 Målgrupp 

 

En målgrupp för vår studie är de företag som redan säljer sina produkter via mobil e-

handel eller planerar att börja sälja via mobil e-handel, då de genom vår studie kan se 

vilka säkerhetsrisker som påverkar användarens köpbeslut och på så sätt försöka undvika 

dessa. En annan målgrupp kan vara människor som arbetar med säkerhet runt 

smartphones, genom att ta del av vår studie kan de se vilka säkerhetsrisker som påverkar 

extra mycket och arbeta för att hitta bra lösningar för just dessa. En tredje målgrupp är 

alla smartphonesanvändare och speciellt de som redan handlar eller planerar att handla 

via sina smartphones. Genom att läsa vår studie kan de bli upplysta om vilka risker som 

finns när de gör ett köp och om de själva kan förebygga någon av riskerna. 

 

1.6 Avgränsningar 

 

Som skrivits tidigare är syftet med denna studie är att undersöka säkerhetsrisker i 

smartphones och hur dessa påverkar en användares köpbeslut. Men den mobila 

marknaden idag är mer än bara smartphones. I denna studie avgränsar vi oss från alla 

andra mobila enheter så som laptops och pekplattor. 

 

1.7 Begrepp 

 

Begrepp Förklaring 

Användare En användare är en person som använder något 

särskilt i ett datatekniskt sammanhang 

E-handel Med e-handel (elektronisk handel) menas handel 

med varor och tjänster över internet med hjälp av 

datakommunikation. 

IT-säkerhet IT-säkerhet är en samlingsterm för allt som rör 

säkerhet för data i IT-system. Arbetet med IT-

säkerhet inriktas mot tre delmål: att säkerhetsställa 

tillgängligheten för de som är behöriga till 

informationen, att förhindra att information blir 

tillgänglig för obehöriga samt att förhindra att 
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felaktig information accepteras av systemet. 

Mobil Mobil innebär allt som är flyttbart eller rörligt 

Mobil e-handel Mobil e-handel är samma som traditionell e-

handel med skillnaden att e-handeln här sker 

genom en mobil enhet. 

Mobil enhet Med mobil enhet menar vi en apparat som går att 

på ett enkelt sätt att bära med sig och som har 

tillgång till internet, tillexempel laptop, 

smartphone och pekplatta. 

Mobilplattform En mobilplattform är hård – och mjukvarumiljöer 

för smartphones och pekplattor. Exempel på 

mobilplattformar är iOS, Android, Symbian och 

Palm. 

Köpbeslut Köpbeslut är det beslut en kund fattar om han/hon 

kommer köpa en vara/tjänst. 

Smartphone Smartphone kan också betecknas som en 

datormobil och är en mobiltelefon med 

avancerade funktioner som internetuppkoppling, 

kamera och satellitnavigation. Exempel på 

smartphones är iPhone 4 och Nexus S.  

Säkerhetsfunktion Funktioner som gör det svårare att utföra olika 

attacker mot en smartphone 

Säkerhetsrisk Är när något utgör en fara eller hot 

Ubiquitous computing Ubiquitous computing kan innebära att alla 

möjliga olika informations- och 

kommunikationstjänster är tillgängliga ”överallt, 

alltid, för alla, i alla former” (Wennersten, 2007, 

s. 4) 

Ubicomp Förkortning för Ubiquitous computing 

 

 

1.8 Författarnas bakgrund 

 

Denna uppsats skrivs som ett examensarbete för kandidatexamen på Högskolan i Borås, 

där vi båda två läser tredje året på dataekonomutbildningen. Under detta tredje år har vi 

valt en inriktning mot informatik och därför också skrivit uppsatsen inom denna 

inriktning och det är även inom informatikområdet vi kommer arbeta när vi tagit examen. 

Vi är båda två teknikintresserade och har gärna den senaste tekniken och det var därför 

rätt så självklart att någon aktuell teknik skulle behandlas i vår uppsats. Vi har båda två 

iPhone som mobiltelefon och det var en av anledningarna till att vi fastnade för att skriva 

om e-handel via smartphones och säkerheten med detta.  
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1.9 Disposition 

 

Kapitel 1 – Inledning 

 

I detta inledande kapitel går vi igenom e-handel via smartphones, bakgrunden till ämnet 

samt presenterar studiens forskningsfrågor. Vidare presenteras även syftet med studien 

och dess målgrupp. Även avgränsningar som gjorts presenteras här samt en kort 

begreppsförklaring. 

 

Kapitel 2 – Metod 

 

I det andra kapitlet beskriver vi den metod vi valt att arbeta med i vår studie. Vi beskriver 

även här hur vi gjorde vårt urval för vår insamling av data, hur denna insamling gick till, 

hur den data som samlats in analyserats och vilka utvärderingsmetoder som använts. 

 

Kapitel 3 – Teori 

 

Detta kapitel behandlar den teoretiska bakgrunden till vår studie. Vi tar här upp 

Ubiquitous computing, mobil IT, e-handel, mobil e-handel, säkerhetsrisker vid e-handel 

via smartphones och hur säkerhetsriskerna kan förebyggas. 

 

Kapitel 4 – Genomförande 

 

I detta kapitel beskriver vi utförligt hur genomförandet av undersökningen i studien gått 

till för att underlätta om en liknande studie skall göras igen. 

 

Kapitel 5 – Resultat 

 

I kapitel fem presenteras resultatet som framkommit genom undersökningen. Resultatet 

från den empiriska datainsamlingen presenteras i form av diagram med kortare textuella 

förklaringar. De forskningsfrågor som har ett resultat från den teoribaserade 

datainsamlingen presenteras i textuell form. 

 

Kapitel 6 – Analys 

 

I detta kapitel görs analys av våra hypoteser utifrån de resultat vi fått från den empiriska 

undersökningen. Utifrån denna analys görs sedan en analys av våra forskningsfrågor där 

vi försöker ge svar på dessa. 

 

Kapitel 7 – Diskussion 

 

I detta kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till och slutligen reflekterar vi 

över hur bra studien genomförts och hur väl den uppfyller de utvärderingsmått som 

fastslog i kapitel två. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskriver vi metoden vi kommer arbeta utifrån. Vi beskriver vårt 

vetenskapliga förhållningssätt, metodansats, undersökningstyp, metod för insamling, 

metod för analys, presentationsmetod och utvärderingsmetod.   

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns olika sätt att se på vetenskapen och de två ytterligheterna som finns är den 

naturvetenskapliga och den humanistiska. Den naturvetenskapliga synen på vetenskapen 

har ofta en realistisk/materialistisk uppfattning om verkligheten. Synen på kunskapen är i 

den naturvetenskapliga synen empirisk och det innebär att verkligheten finns objektivt 

”där ute”. Genom att vi är noggranna kan sannkunskap uppnås. Den humanistiska synen 

innebär att en mer idealistisk verklighetsuppfattning kombineras med en rationalistisk 

kunskapssyn. Detta innebär att vi inte kan skaffa vetenskaplig kunskap utan att ta hänsyn 

till våra idéer, upplevelser och förnuft. Vetenskaplig kunskap blir därmed mer relativ och 

på så sätt också kopplad till forskaren och den miljö där forskningen bedrivs (Patel & 

Davidsson, 2003) 

De olika vetenskapliga förhållningssätt som vi i denna studie använt oss av är positivism 

och hermeneutik. Positivismen grundar sig på den naturvetenskapliga synen på kunskap 

där man studerar verkligheten för att få fram en teori och hypoteser som sedan kan prövas 

för att se om de stämmer. Enligt positivismen skall vetenskapen vara värderingsfri. Det 

innebär att forskaren som person inte skall kunna påverka forskningsresultatet (Patel & 

Davidsson, 2003).  

Hermeneutiken är det motsatta förhållningssättet mot positivismen.  Inom hermeneutiken 

försöker man förklara de sociala företeelserna och genom att tolka dessa kan man förstå 

andra människor. Hermeneutisk forskning har ett tydligt drag av abduktion eftersom 

forskaren ska växla mellan helhet och del och även olika synvinklar när forskaren skall 

tolka underlaget (Patel & Davidsson, 2003). Vi använder oss av olika vetenskapliga 

förhållningssätt i olika faser av studien. I den första fasen av vår studie där vi samlat in 

teori och tolkat denna har vi arbetat utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Detta eftersom vi 

tolkat vad andra personer skrivit om ämnet för att skapa teorikapitlet i denna uppsats. I 

den andra fasen av vår studie har vi tolkat teorin och tillsammans med våra 

forskningsfrågor skapat hypoteser och utifrån dessa hypoteser har vi sedan skapat en 

enkät. Genom enkäten har vi samlat in vår empiriska data som sedan tolkats med hjälp av 

tabeller, diagram och matematiska uträkningar. I denna fas anser vi oss ha arbetat utifrån 

ett positivistiskt synsätt eftersom vi här arbetat mycket med hårda data som är mätbara.  

Hur forskaren väljer att generera, bearbeta och analysera den information som denne har 

samlat in kan delas upp i kvantitativ eller kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning 

innebär att forskaren samlar in mätbara data vid datainsamlingen och använder sig av 

statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Vid kvalitativ forskning fokuserar forskaren 

mer på ”mjuka” data som t.ex. informella kvalitativa intervjuer och tolkande analyser.  
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En studie kan också ske kvalitativt eller kvantitativt. En kvalitativ studie arbetar oftast 

med resultat i form av texter och datainsamlingen här kan ske genom tillexempel 

intervjuer och observationer och det är mjuka data forskaren får ut. I en kvantitativ studie 

arbetar forskaren däremot mycket med hårda data och insamlingen sker ofta i form av 

strukturerade enkäter. Vi anser att vi har använt oss av en kvantitativ ansats i denna studie 

då vi samlat in vår data genom en enkät och sedan jobbat med denna hårda data i tabeller 

och diagram (”Patel & Davidsson”, 2003) .  

 

2.2 Metodansats 

 

Det finns tre olika typer av forskningsstrategier dessa är deduktion, induktion och 

abduktion. Vi har arbetat utifrån en form av den deduktiva forskningsstrategin. Den 

deduktiva forskningsstrategin betyder att forskaren följer bevisandets väg (Patel & 

Davidsson, 2003). Med ett deduktivt arbetssätt så utgår forskaren från befintlig teori och 

drar slutsatser utifrån den, denne sedan testar i empirin. Vi använder oss i denna studie av 

något som kallas en hypotetisk-deduktiv metod där vi för att testa teorin använt oss av 

hypoteser (NE, 2011). Fördelen med ett hypotetisk-deduktivt arbetssätt är att 

objektiviteten i forskningen kan stärkas då forskaren tar utgångspunkt i befintlig teori och 

då får viss kunskap om ämnet, på så sätt blir forskningen inte så färgad av forskarens 

egna uppfattningar. Risken som finns med arbetssättet är att den befintliga teorin kommer 

påverka forskaren för mycket vilket skulle kunna leda till att denne missar nya 

upptäckter. Vi började vår studie med en litteraturstudie för att skapa oss kunskap om 

ämnena vi tar upp i uppsatsen. Utifrån den kunskap formulerade vi sedan ett antal 

hypoteser som vi testat genom en enkät. Genom detta arbetssätt menar vi därför att vår 

forskningsstrategi har varit hypotetisk-deduktiv. 

 

2.3 Undersökningstyp 

 

Det finns tre olika undersökningstyper, vilka är explorativ, deskriptiv och 

hypotesprövande (Patel & Davidsson, 2003). Den deskriptiva undersökningstypen utgår 

från att forskaren arbetar med problemområden där det redan finns en mängd kunskap 

och ska generera beskrivningar av dåtid eller hur förhållanden är just nu. Som skrivits 

tidigare kommer vi i vår studie att börja med en litteraturstudie där vi utgår ifrån befintlig 

teori inom områdena vi ska studera och gör sedan beskrivningar av denna teori i kapitel 

tre i uppsatsen. Därför menar vi att vi till en början kommer arbeta deskriptivt. När 

forskaren arbetar med hypotesprövande undersökningar så krävs det att det finns 

tillräckligt med kunskap inom ett område så att han/hon utifrån teorin kan formulera 

hypoteser. Vi ska efter vår litteraturstudie skapa ett antal hypoteser utifrån teorin vi läst 

och våra forskningsfrågor som vi sedan går ut i empirin och undersöker genom en enkät. 

Svaren vi får på enkäten sammanställer vi sedan och utifrån sammanställningen kan vi 

pröva våra hypoteser för att se om dessa stämde. Därför skulle vi säga att vi går från 

deskriptiv undersökning till en hypotesprövande då vi i andra delen av uppsatsen kommer 

arbeta med hypoteser och prövande av dessa. 
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2.4 Metod för insamling 

2.4.1  Datainsamling litteraturstudie 

För att göra en så bra studie som möjligt har vi under hela studieprocessen arbetat med en 

litteraturstudie för att få fram väsentlig teori kring vårt ämne. En litteraturstudie är när 

forskaren hämtar kunskap från litteratur som är väsentlig för studien som genomförs, det 

kan handla om kunskap från teorier och modeller och också kunskap från tidigare 

forskning på området som berörs (Patel & Davidsson, 2003). Vi har gjort litteraturstudien 

för att kunna argumentera för vårt ämne samt för att få underlag till de hypoteser som 

skapas och som i sin tur ligger till underlag för vår empiriska studie. Eftersom mycket är 

relativt nytt inom det område vi undersöker så fanns det inte mycket litteratur i bokform, 

utan vi koncentrerade oss istället på att söka information på internet och har bland annat 

använt oss av en hel del artiklar från idg.se då det där presenteras många artiklar som 

berör ämnet vi studerar. Vi anser att artiklar från idg.se har hög trovärdighet eftersom de 

driver några av Sveriges största tekniktidningar och skall då också skriva trovärdiga 

artiklar.  

 

2.4.2  Datainsamling empirisk studie 

Urval 

Vi har i vår studie använt oss av både syftesdrivet urval och bekvämlighetsurval urval. Vi 

har först en huvudpopulation som är 1000 personer som studerar på IDA (Institutionen 

för data- och affärsvetenskap, högskolan i Borås) som finns med på maillistan vi använt 

oss av. Vi anser därför att vi här använt oss av syftesdrivet urval då vi valt att maila 

personerna som står med på maillistan. Vår reservpopulation består av våra vänner på 

Facebook och här anser vi då oss använt bekvämlighetsurval där vi begränsat oss till 

personer i vår närhet och som har tid att besvara enkäten. 
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Säkerställa antalet deltagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi satte som mål att nå 50 deltagare i vår enkät. En bra tumregel är att en bra insamling 

bör innehålla minst 30 svar (Oates, 2006) och eftersom vi skickade ut enkäten till 1000 

personer ansåg vi att vi borde få 50 svar och satte därför detta som mål. Som tidigare 

skrivits så består vår huvudpopulation av 1000 personer som finns med på vår maillista 

och studerar på IDA (Institutionen för data- och affärsvetenskap på Högskolan i Borås). 

Men för att vara säkra på att nå upp till 50 svar på enkäten skapade vi även en 

reservpopulation som bestod av våra vänner på Facebook. Vi såg till att de personerna 

som fanns med på maillistan inte var någon av våra vänner på Facebook för att på så vis 

undvika att en person svarade på enkäten två gånger.  

 

Enkät 

 

En enkätstudie genomförs för att forskaren ska kunna samla in en stor mängd data på ett 

standardiserat och systematisk sätt. Det är både kostnadseffektivt och tidseffektivt enligt 

Oates. Eftersom vi hade begränsad tid och budget ansåg vi att en enkät passade vår studie 

bäst. Enkäter är ett bra arbetssätt om respondenten har svårt för att formulera sig jämfört 

med intervju som ställer lite större krav på detta(Oates 2006).  

 

Internet erbjuder idag forskare att nå många människor runt om i världen snabbt och 

billigt. Enkäter kan genomföras antingen via email eller webbformulär. Det är då viktigt 

att ha med någon kort inledning för att introducera personen för vilken forskning och 

undersökning det handlar om (Oates 2006). Vi använde oss av Google forms för att skapa 

vår enkät och fick där en länk som vi kunde skicka med i alla de mail som vi skickade ut. 

Vi skrev både i mailet och i början på enkäten en liten introduktion till enkäten och syftet 

med denna för att upplysa deltagaren om detta. 

 

Insamlad data 

Skall vara minst 50 svar på enkäten 

Huvudpopulation Reserv population 

Figur 3: Modell över hur empirisk data 

samlats in 
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De finns två olika sätt att designa frågorna på, antingen kan de designas så att de generar 

faktisk data eller vad testpersonen har för åsikt. Frågorna kan sedan delas in i öppna 

frågor eller stängda frågor.(Oates, 2006). I vår studie har vi designat enkäten så att de 

generar åsikter om till exempel säkerheten i smartphones och frågorna kommer att bestå 

av stängda frågor. Detta innebär att vi har samlat in data om deras åsikter genom 

kryssfrågor. Öppna frågor går snabbare att skapa än stängda frågor eftersom vid stängda 

frågor måste forskaren ta hänsyn till att testpersonen ska kunna svara på alla frågor 

genom olika svarsalternativ (Oates, 2006). Vi använde oss av stängda frågor även om det 

tog längre tid till en början så sparade det oss tid när vi sammanställde resultatet. En 

utvärdering av en enkät kan göras med personer inom området eller experter på att 

designa enkäter. Det är också en bra ide att göra en pilotstudie av enkäten (Oates, 2006). 

Vi gjorde en pilotstudie genom att låta några vänner få svara på enkäten och låta dem ge 

sina åsikter om den. 

 

2.5 Analysmetod 

2.5.1  Hypotesprövning 

Hypotesprövning innebär att forskarna gör en empirisk prövning för att se om hypotesen 

ger en sann eller falsk bild av verkligheten. Antingen kan hypotesen falsifieras eller 

verifieras och hypotesen skall då kunna översättas i variabler (Patel 2010). Som tidigare 

skrivits skapade vi hypoteser utifrån vår teori och forskningsfrågor som sedan låg till 

grund för vår enkät. Utifrån resultatet från vår enkät kunde vi sedan se tendenser till om 

hypoteserna vi skapat är sanna eller falska. 

 

När vi gjort våra hypotesprövningar har vi använt oss av programmet SPSS där vi tillåts 

göra olika sorters t-test. T-test är ett statistiskt test som används för att pröva om ett 

normalvärde överensstämmer med ett hypotetiskt förväntat värde (NE.se, 2011). Vi har 

använt oss av one-sample t-test och independent-sample t-test. När vi gör dessa tester för 

vi bland annat ut ett p-värde som vi kan använda för att avgöra om en hypotes skall 

förkastas eller ej. Innan vi gör ett t-test så sätts ett signifikansvärde som används för att 

göra en trovärdighetsbedömning. Vi har i vår studie använt oss av signifikantnivån fem 

procent. När hypotesprövning görs finns det två olika fel som kan göras och dessa kallas 

för typ ett och typ två fel. Typ ett fel är när forskaren förkastar nollhypotesen när den är 

sann och typ två fel är när en hypotes som är falsk accepteras. Genom att vi använder en 

låg signifikansnivå på fem procent så minskar också risken för att typ ett och typ två fel 

skall uppkomma (Körner & Wahlgren, 1998).  

 

2.6 Presentationsmetod 

 

Studien har till stor del dokumenterats textuellt och på vissa ställen använder vi oss av 

tabeller och grafer för att förtydliga och även dessa får en textuell förklaring. Alla resultat 

från den empiriska studien presenteras i diagram och tabeller med en textuell förklaring 

för att på så sätt förtydliga den kvantitativa datan på ett bra sätt. 
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2.7 Utvärderingsmetod 

2.7.1  Validitet 

 

Validitet handlar om hur väl datamaterialet som samlats in kan tillämpas på 

problemställningarna som finns. Validiteten är hög när undersökningen och 

datainsamlingen resulterar i data som är relevant för problemställningarna och motsvarar 

forskarens syften. Det finns olika typer av validitet som listas nedan (Oates, 2006). 

  

Innehållsvaliditet (Content validity): Berör om de frågor som valts motsvarar ett 

avvägt urval av området som ska utforskas. Oates (2006) tar upp ett exempel där 

forskaren vill utvärdera elevers tillfredsställelse med hur undervisningen på en kurs 

fungerat. Om denna undersökning görs genom en enkät måste enkäten för att få hög 

innehållsvaliditet ta upp frågor om alla olika undervisningssätt som använts, tillexempel 

föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete. Utöver detta behöver också frågor kring 

studentnöjdhet ställas, det kan handla om till exempel vilken insats som begärs av 

studenterna och hur bra lärarna är på att komma i tid. För att få så bra innehållsvaliditet 

som möjligt är det bra att använda sig av litteratur, se på tidigare enkäter och ta hjälp av 

människor som är bra på området. 

 

Validiteten (Construct validity): Berör om vi mäter vad vi tror vi mäter när vi genomför 

en enkät. För att få validiteten hög så kan det krävas att jämföra ett svar gentemot andra 

svar i enkäten eller mot annan information. 

 

2.7.2 Reliabilitet 

 

Med reliabilitet menas hur pålitligt det datamaterial som samlats in är. Med reliabilitet i 

enkäter så menas oftast att samma resultat skall uppnås varje gång från samma 

respondent. Detta brukar oftast vara svårt att uppnå då respondenten kan ändra sin 

uppfattning om en fråga efter en tid, att denne kommer ihåg vad de svarade på frågorna 

sist eller att de väljer att byta åsikt. Ett sätt att säkerhetsställa reliabilitet är att dela upp 

respondenterna i två grupper och jämföra gruppernas resultat med varandra och 

reliabiliteten är hög om resultaten från de båda grupperna är likvärdiga. Grønmo (2006) 

tar upp två olika typer av reliabilitet, dessa typer är: 

 

Stabilitet: Berör graden av samstämmighet mellan data inom samma område som 

samlats in med samma undersökningsmetod men vid olika tidpunkter. För att området 

som undersökts ska vara stabilt skall så skall resultatet vara det samma mellan de två 

undersökningarna.  

 

Ekvivalens: Berör överensstämmelsen mellan inbördes oberoende datainsamlingar vid 

samma tidpunkt. Det kan till exempel handla om att det är olika personer som genomför 

undersökningarna. Ekvivalensen blir hög ifall överensstämmelsen är stor mellan de olika 

undersökningarna som är gjorda av olika personer. 
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Det är också viktigt att påpeka att validitet och reliabilitet har en viss koppling till 

varandra som gör att det inte går att prata om det ena kriteriet och låta bli det andra. 

Enligt (Patel & Davidsson, 2003) så finns det tre tumregler som lyder: ”Hög reliabilitet 

är ingen garanti för hög validitet”, ”Låg reliabilitet ger låg validitet”, ”Fullständig 

reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet” (Patel & Davidsson, 2003, s.99). 

 

2.7.3 Generalisering  

 

Generalisering handlar om att argumentera för värdet av resultat utanför det studerade 

fallet. Om forskaren till exempel använt sig av en enkät så vill denne oftast också hävda 

att resultaten är giltiga för personer som inte deltagit i undersökningen. Eftersom det 

sällan skickas ut en enkät till alla i en population så får forskaren göra ett urval vilket 

skall vara så representativt som möjligt, vilket gör att resultatet generaliseras för 

populationen. För att skapa ett representant urval är sannolikhetsurval den bästa tekniken 

att använda sig av. Genom att använda sig av den tekniken så får forskaren ett 

slumpmässigt urval vilket är ett steg mot ett representativt urval (Bryman, 2008). 
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3 Teori 
 

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för vår studie. Vi har utgått från 

våra forskningsfrågor för att hitta lämplig teori och denna har sedan legat till grund för 

våra hypoteser och enkät. Vi presenterar även i detta kapitel teori som är väsentlig för 

vår studie och som kan användas för att svara på de forskningsfrågor som enbart kräver 

teori för att få ett svar. 

 

3.1 Valda teoriområden 

 

Vi har i denna uppsats tre stycken huvudområden när det gäller teorin kring vårt valda 

ämne. 

 

Det första området är mobil IT. För att förstå våra forskningsfrågor så krävs en förståelse 

om vad en smartphone är och teori kring detta presenteras under detta teoriområde. 

Information presenteras också kring mobila plattformar och trådlös teknik och dessa 

områden används senare i uppsatsen när den empiriska undersökningen göra och skall då 

leda till ett svar på forskningsfråga fyra. Under mobil IT tar vi även upp information om 

ubiquitous computing som ligger till hjälp för att besvara forskningsfråga sex. 

 

Det andra teoriområdet vi behandlar är e-handel. Alla våra forskningsfrågor kräver också 

en förståelse kring vad e-handel är och framförallt vad mobil e-handel är vilket reds ut i 

detta teoriområde. Vi tar i detta område också upp användarens demografiska profil som 

också behandlas i den empiriska undersökningen för att besvara forskningsfråga fyra. Vi 

behandlar även u-commerce som har en koppling till ubiquitous computing och som då 

också ska hjälpa till för att besvara forskningsfråga sex. 

 

Det sista teoriområdet vi behandlar är mobil IT-säkerhet. Under detta område berör vi 

vilka säkerhetsrisker som finns vid mobil e-handel via smartphones och denna kunskap 

behövs för att kunna besvara forskningsfråga ett och två. Sedan behandlas även hur 

säkerhetsrisker på smartphones kan förebyggas och denna kunskap behövs för att besvara 

forskningsfråga fem. 

3.2 Mobil IT 

3.2.1  Ubiquitous Computing 

I början på 1990-talet utvecklade Mark Weiser, som då var datorforskare på Xerox Palo 

Alto Research Center i Kalifornien, en vision om ubiquitous computing. Ubiquitous 

kommer från latinets abique som betyder överallt och ubiquitous betyder att vara överallt 

eller på många platser samtidigt. Ubiquitous computing innebär att alla möjliga olika 

informations – och kommunikationstjänster är tillgängliga ”överallt, alltid och för alla, i 

alla former” (Wennersten, 2007, s.4). Ett bra exempel för att förklara Ubiquitous 

computing är att kylskåpet i hemmet skall kunna kommunicera med en användares 

smartphone. När Weiser kom fram med sin vision fanns inte tekniken för att Ubiquitous 
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computing skulle fungera. Men nu, nästan 20 år senare har tekniken utvecklats så pass att 

Ubiquitous computing inte längre är en vision utan något som kan börja bli verklighet 

(Wennersten, 2007).   

 

Ubiquitous computing kan ses som den tredje eran i datoriseringens historia. Den första 

eran är när en centraldator användes där många människor arbetade på samma dator 

genom många terminaler. Den andra eran är PC-eran där en dator användes av en person. 

Sedan är Ubiquitous computing den tredje eran där en person har många datorer där 

datorerna byggs in i föremål, system och i en persons omgivning (Wennersten, 2007). 

Enligt Mark Weiser går det att tala om Ubiquitous computing när fyra kriterier är 

uppfyllda, dessa kriterier är: 

 

 Mikrodatorer byggs in i fysiska föremål som kan variera i storlek och som kan 

utföra uppgifter som en pc tidigare gjort eller som inte ens gjorts tidigare då 

tekniken inte funnits. 

 Utmärkande för dessa mikrodatorer som byggs in är att de är väldigt små till 

storleken och att de inte gör något väsen av sig. 

 Den inbyggda mikrodatorn utökar också föremålets nyttovärde eller 

användbarheten för användaren genom nya funktioner som tekniken bidrar till. 

 Vid behov ska också föremålet kunna kommunicera med omvärlden. På så sätt 

blir tidigare ”döda” föremål mer levande då de kommunicerar digitalt med 

omvärlden (Wennersten, 2007). 

Ubiquitous handlar alltså om att ha tillgång till olika tjänster där kommunikationen sker 

mellan apparat och applikation och dess databaser, inte i apparaten i sig. Det typiska för 

Ubiquitous computing är att användaren har tillgång till tjänster genom till exempel 

applikationer överallt, även när användaren själv är mobil. För att klara av detta behöver 

tjänsterna anpassas för att kunna köras i apparater av olika storlekar (Wennersten, 2007). 

Mark Weiser föreslog tre olika enheter i olika storlekar, dessa är tabs, pads och boards. 

Tabs är enheter som är centimeterstora och det kan tillexempel handla om smartphones. 

Pads är enheter som är decimeterstora och ett exempel är surfplattor. Den sista enheten 

som är boards är interaktiva bildskärmar på över en meter (Poslad, 2009). 

 

En annan förutsättning för att Ubiquitous computing ska fungera är att 

kommunikationskapaciteten måste vara väl utbyggd både lokalt och globalt, detta är 

något som kallas ubiquitous communication. Lokalt handlar det om att det krävs WLAN 

eller Bluetooth som gör att olika enheter kan kommunicera. Globalt handlar det om mobil 

kommunikation och då genom 3G och 4G. Genom 4G som blir allt vanligare idag så ska 

den ge en heltäckande kommunikationsmiljö. En annan förutsättning för att Ubiquitous 

computing skall fungera är IP-adresser, eftersom det blir allt fler enheter som behöver 

internetuppkoppling krävs det också fler IP-adresser. Lösningen för detta heter IPv6 som 

är nästa generations internet och genom IPv6 blir adresseringsförmågan näst intill 

obegränsad (Wennersten, 2007).   
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3.2.2 Trådlös teknik 

GSM 

 

GSM står för ”global systems for mobile communications”, GSM är ett digitalt 

mobiltelefonsystem som även brukar kallas 2G-nätet (Andra generationens trådlösa 

telefonteknologi). Det var år 1982 som arbetet startade med att ta fram en ny standard för 

mobiltelefonin och från början var det tänkt att den bara skulle gälla för Europa, men idag 

finns den i de flesta länder runt om i världen. År 1992 var arbetet med att ta fram den nya 

standarden färdigt och det resulterade då i GSM-systemet. Den nya standarden skulle 

möjliggöra roaming och med det menas att en användare skulle kunna använda sin 

telefon var som helst så länge denne hade kontakt med GSM-nätet. Med hjälp av GSM 

skulle användaren kunna överföra data, fax och mail med sin telefon (NE.se, 2011). 

 

WAP 

 

WAP står för Wireless Application Protocol och är en serie av kommunikationsprotokoll 

för att komma åt internet från till exempel mobiltelefoner eller handdatorer. Det var år 

1997 som Nokia, Ericsson, Motorola och Phone.com skapade WAP Forum som är en 

Internationell organisation som har som mål att bidra till genomförande och godkännande 

av WAP-tekniken. WAP forum skapades för att integrera telekom – och 

internetmarknaden. Detta gjordes genom att mobiloperatörer, tillverkare, 

programutvecklare och många andra involverades i WAP forum för att ta fram 

standarden (Paavilainen, 2002). Genom WAP-tekniken möjliggjordes surfandet på nätet 

genom tillexempel mobiltelefonen. Men skillnaden mot att surfa på en dator är att 

skärmen på mobiltelefonen är väldigt liten (NE.se, 2011) och GSM-nätet bara kan 

erbjuda nedladdningshastigheter på 14,4 kbit/s (Paavilainen, 2002). Men detta var ändå 

den första tekniken som gjorde det möjligt för en mobilanvändare att bland annat utföra 

elektronisk handel och söka information och kolla vädret genom sin mobiltelefon. 

 

GPRS 

 

GPRS står för General Packet Radio Service och är en vidareutveckling av GSM-

tekniken. Den teoretiska hastigheten som kan uppnås genom GPRS är ungefär 115 kbit/s 

och med den lite högre hastigheten så blev det genast lättare att utföra fler uppgifter med 

till exempel telefonen (Paavilainen, 2002). En annan förbättring var också att GPRS-

systemet gjorde det möjligt för användaren att vara uppkopplad mot nätet hela tiden mot 

en relativt låg kostnad. Ibland kallas också GPRS för 2.5G då det går att se detta nät som 

ett mellansteg mellan 2G – och 3G nätet (NE.se, 2011). 
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EDGE 

 

EDGE står för Enchanced Data Rates för GSM Evolution och är precis som GPRS en 

uppgradering av GSM-tekniken, men det går också att se det som en utökning av GPRS-

tekniken.  Det som utökats är att i EDGE-nätet blir nedladdningshastigheten ännu större, 

där den teoretiska nedladdningshastigheten ligger på 384 kbit/s (Paavilainen, 2002). 

 

UMTS 

 

UMTS står för Universal Mobile Telecommunications system, men mer vanligt är det att 

tekniken kallas 3G (tredje generationens mobiltelefoni). UMTS introducerades 2002 och 

hade som motiv att ersätta GSM-tekniken, vilket den idag till stora delar gjort. Den stora 

skillnaden mellan GSM – och 3G-tekniken är upp – och nedladdningshastigheterna som i 

UTMS är mycket högre. Den ursprungliga 3G-tekniken klarar nedladdningshastigheter på 

2 Mbit/s, men oftast brukar användaren komma upp i max 384 kbit/s (NE.se, 2011). Det 

har även kommit en utveckling inom 3G-tekniken som heter HSDPA eller i Sverige har 

det kommit att kallas turbo 3G. Denna teknik möjliggör ännu högre hastigheter och den 

teoretiska nedladdningshastigheten är 7,2 Mbit/s (Jerräng, 2008). Men sedan har även 

denna teknik utvecklats ännu mer och det finns idag en 3G-teknik som kallas Evolved 

HSPA som har en nedladdningshastighet på 42 Mbit/s och uppladdningshastighet på 11 

Mbit/s (gsmamobilebroadband.com, 2011).  

 

LTE 

 

LTE står för ”Long Term Evolution”, men vi kallar oftast denna teknik för 4G. Som 

framgår av namnet LTE så handlar det om långsiktig utveckling och redan när 3G-

tekniken utvecklades så visste utvecklarna att 3G-tekniken skulle gå att vidareutveckla 

för att få ännu högre datahastigheter och det är detta som idag har blivit 4G. De första 

bredbandsmodemen för 4G ligger på en nedladdningshastighet på 40-50 Mbit/s och detta 

låter ju då inte så imponerande om vi ser till vad den senaste 3G-tekniken kan leverera. 

Men vi ska då ha i åtanke att 4G är väldigt nytt och liksom 3G-tekniken kommer 4G att 

bli bättre med tiden och det är långt kvar innan taket är nått inom LTE (Nordling, 2009). 

 

Trådlöst LAN 

 

Trådlöst LAN kallas också för WLAN som står för ”Wireless Local Area Network”. 

Detta är ett nätverk som levererar anslutning till trådlösa enheter inom ett begränsat 

geografiskt område (NE.se, 2011). Den trådlösa basstationen som skickar ut signaler 

kallas access point. Detta kan tillexempel vara en router och denna är då kopplad till 

marknätet. Fördelen med WLAN jämfört med 3G-tekniken är att användaren oftast kan 

få högre hastigheter och en nackdel är att täckningen för WLAN är mycket mindre, oftast 

täcker WLAN tillexempel bara en byggnad (Jönsson, 2007) 
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Bluetooth 

 

Bluetooth är en standard för radioförbindelser på mycket korta avstånd. Det var 

Ericssonkoncernen som började med att utveckla Bluetooth och de gjorde detta i 

samarbete med många olika organisationer inom mobil – och datorindustrin. Bluetooth 

huvudfunktion är att ersätta mycket av kabelförbindelserna mellan olika enheter, det kan 

tillexempel handla om att en handkontroll till ett tv-spel idag inte behöver ha en sladd, 

utan kommunicerar med basstationen genom Bluetooth. En annan tillämpning för 

Bluetooth är kommunikation ”maskin till maskin” och ”maskin till dator”. Det kan 

tillexempel handla om att ens smartphone kommunicerar med kylskåpet i hemmet 

(NE.se, 2011).     

 

3.2.3  Smart devices 

 

Smart devices eller en smart enhet som översättningen blir på svenska är tillexempel en 

laptop, smartphone eller en surfplatta, enheter som har flera olika syften. En smart enhet 

är oftast personlig och har en specifik användare. Huvudkaraktärerna på en smart enhet är 

att den är mobil, aktivt hittar tjänster och intermittent resurstillgång (Poslad, 2009). 

 

 

Laptop  

 

Laptop är en bärbar dator som oftast består av ett tangentbord, en skärm och en styrplatta 

(touchpad) som fungerar som en mus. Eftersom laptoppen oftast används när det inte 

finns strömkällor tillhands så har den också ett batteri för att klara några timmars arbete 

utan strömförsörjning (NE.se, 2011). En laptop kör samma operativsystem som kan köras 

på stationära datorer och klarar också de flesta uppgifter som en stationär dator klarar av. 

Men eftersom platsen för hårdvara är liten i en laptop så blir processor och grafikkort inte 

lika kraftfulla som i en stationär dator och det blir då svårt för en bärbar dator att klara av 

tunga uppgifter. 

 

Den första datorn som var tänkt att vara bärbar kom år 1981 och hade namnet Osborne 1. 

Den vägde 12 kilo och hade en kortvarig succé. Den första bärbara datorn som liknar de 

vi har idag var DG 1 (Data General One). Datorn vägde fyra kilo och hade bland annat ett 

fullstort tangentbord. Men det var först i mitten på 1990-talet som den bärbara datorn 

slog igenom på allvar, då de fick bättre batteritid och hyfsad prestanda (Wallén, 2007). 

Sedan dess har de bärbara datorerna fått än bättre prestanda och idag kan en konsument 

tillexempel köpa en MacBook Air från Apple som endast väger ett kilo (apple.se, 2011) 

men ändå har en fullgod prestanda.    
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Smartphone 

 

En smartphone är en mobiltelefon som kan utföra fler uppgifter än vad den traditionella 

mobiltelefonen kan göra. En smartphone har bland annat internetuppkoppling, kamera 

och satellitnavigator (NE.se, 2011). År 1994 introducerade IBM och BellSouth en 

kombination av en telefon och en PDA (Personal Digital Assistant), alltså en enhet med 

de vanliga telefonfunktionerna, men enheten hade också touchskärm och enheten 

benämns som den första smartphonen. Men det dröjde till år 2002 innan smartphonen 

kom till marknaden på allvar och det var då BlackBerry släppte sin första riktiga 

smartphone (Reed, 2010). Nästa stora steg togs år 2007 då Apple presenterade sin första 

iPhone (Eelde, 2010). Det nya med denna smartphone var att användaren kunde använda 

flera fingrar samtidigt för att utföra uppgifter på telefonens skärm. Ett stort steg Apple 

tog var när de år 2008 skapade appstore, där utvecklare kan lägga upp sina egna 

applikationer som sedan användare kan ladda ned. Appstore har haft stor framgång sedan 

det kom till iPhonen och idag finns det över 500000 applikationer i Appstore (Wallén, 

2011). Sedan lanseringen av den första iPhonen har Apple släppt ett antal nya iPhones 

och i slutet av år 2010 var Apple världens näst största mobiltillverkare med en 

marknadsandel på 16,1 procent (Markander, 2011). Men efter att iPhonen släpptes har de 

flesta tillverkarna av mobiltelefoner släppt sina egna smartphones. 

 

Skillnaden mellan en smartphone och den traditionella mobiltelefonen kan illustreras 

genom fyra egenskaper som visar skillnaderna bra. Den första egenskapen är att 

smartphonen inte bara har telefonfunktionen, den har också kamera, fungerar som bärbar 

mediaspelare och den kan fungera som internetklient. Detta betyder att vi kan föra in ljud, 

bilder och video i smartphonen där vi kan bearbeta och lagra all data. Dessutom klarar de 

flesta smartphones också av att överföra information via beröring, ett bra exempel är det 

virtuella tangentbordet som finns i de flesta smartphones.  

 

Den andra egenskapen är att smartphones är försedda med en accelerometer vilket gör 

den väldigt bra på att uppfatta rörelser och ställa in skärmen därefter. Sedan har också de 

senaste versionerna av iPhone kommit med ett gyroskop som är ihopkopplat med 

accelerometern och detta medför att smartphonen också kan känna av rotationer. 

 

Den tredje egenskapen är att smartphonen har förmågan att känna av vilken position den 

har och den kan då berätta för användaren exakt var denne befinner sig. Det är med hjälp 

av GPS och Trådlösa nätverk som smartphonen kan få fram en väldigt exakt position som 

oftast inte differerar på mer än tio meter.  

 

Den fjärde egenskapen är att smartphonen har öppnat en helt ny marknad, nämligen 

mobilapplikationsmarknaden. Ett exempel är Apples Appstore där utvecklare får lägga 

upp sina program till iPhonen och som sedan alla iPhoneanvändare kan ladda ner till sin 

telefon. Dessa applikationer kan ha många olika funktioner, en del är spelapplikationer, 

några är till för att utföra affärsuppgifter och några andra kan vara till för att utföra e-

handel. (Pitt et al, 2010). 
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Men samtidigt som smartphonen är mer än en vanlig mobiltelefon så är den långt ifrån en 

laptop. Det finns uppgifter som en laptop gör bättre än en smartphone och tvärt om, samt 

att det finns uppgifter som går att utföra på båda enheterna och detta visar Figur 4 bra. 

Det som en laptop gör bättre än en smartphone är när det kommer till uppgifter som 

kräver mycket processorkraft som till exempel olika former av analyser. Det är också 

lättare att skriva text och surfa på internet på en laptop tack vare det fysiska tangentbordet 

och en större skärm. Sedan är en smartphones bättre för att utföra uppgifter så som att 

ringa samtal, skicka sms, få fram sin position, fånga media och distribuera denna samt att 

den är än mer portabel än laptoppen. Men det finns också uppgifter som båda enheterna 

klarar av och det är att visa filmer, spela musik och läsa böcker (Pitt et al, 2010).  

 

3.2.4  Mobilplattformar 

 

Mobilplattformar är de operativsystem som finns i smartphones, handdatorer och 

surfplattor. De fem stora mobilplattormarna som finns på marknaden idag är Symbian, 

BlackBerry OS, Android, iOS och Windows phone 7 (Zirn, 2011). 

 

Symbian 

 

Nokia som är världens största mobiltelefontillverkare är också en storägare i Symbian 

Foundation. Nokia använder Symbian OS för mobiler i sina telefoner och detta har gjort 

att Symbians mobiloperativsystem är det mest utbredda av alla mobilplattformar. 

Symbian började som ett handdatorsystem men operativsystemet gick sedan över till 

mobiltelefoner och fanns från början i både Nokia – och Sony Ericssontelefoner. 

Mobilplattformen är idag störst när det gäller antalet användare men Symbian tappar 

marknadsandelar väldigt snabbt (M3 Redaktionen, 2010). 

 

Figur 4: Skillnader och likheter mellan laptop och smartphone (Pitt et al, 2010) 
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Blackberry 

 

BlackBerry är operativsystemet som finns på alla BlackBerry-telefoner och är skapat av 

Research in Motion (PCMAG, 2011) 

 

Android 

 

Android är ett operativsystem från Google som är baserat på Linux (NE.se, 2011). 

Android presenterades 2007 och plattformen hade en rätt så trög start på marknaden 

(Hessel, 2010). Den första smartphonen med Android släpptes 2008 och i slutet av år 

2010 fanns det närmare 100 mobiltelefoner som hade Android som plattform (PCMAG, 

2011). 

 

iOS 

 

iOS är plattformen som körs på Apples iPhone, Ipod touch och iPad. Operativsystemet 

kom i samband med att Apple presenterade sin iPhone år 2007 men kallades då för ”OS 

X” (Youtube, 2011). Men det dröjde inte länge innan plattformen fick namnet iPhone OS 

och när Apple presenterade iPhone OS 4 år 2010 bytte man även namn på 

operativsystemet till iOS 4 (Björklund, 2010). 

 

 

Windows phone 7 

 

Windows phone 7 är ett operativsystem från Microsoft som släpptes hösten år 2010 

(Chacksfield, 2010). Men sedan operativsystemet släppts har det inte blivit något jättelyft 

för plattformen. För att ändra på detta har Microsoft och Nokia börjat samarbeta vilket 

skulle kunna leda till ett lyft för Windows phone 7 (Åsblom, 2011). 

 

3.3 E-handel 

 

Distanshandel har funnits sedan 1800-talet och det var föregångaren till dagens e-handel. 

Genombrottet för distanshandeln kom när järnvägsnätet byggdes ut i mitten av 1800-talet. 

Ett samarbete uppstod mellan posten och järnvägsstationerna och paketen kunde 

distribueras via järnväg, diligens, häst och vagn och gående bud. De företag som 

dominerade under den tiden inom distanshandel var Åhlén & Holm som grundades 1899. 

De hade sitt kontor i den lilla orten Insjön (vid Leksand). Allt som tiden gick förflyttades 

postorderhandel till Borås, textilindustrins huvudstad. De starka banden mellan posten 

och järnvägen fanns kvar efter flytten. År 1946 invigdes ett nytt posthus och utvecklingen 

fortsatte och sorteringen som tidigare skedde i tågkupéer mekaniserades (Torun, 2010).  

 

Under 1960-talet började den första e-handeln mellan företag.  Peter Fredholm definierar 

e-handel i sin bok elektroniska affärer enligt följande: 
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”Elektroniska affärer är alla de aktiviteter som sker för att utbyta och förmedla 

information elektroniskt för att stödja och förenkla företagets affärsprocesser med 

omvärlden” (Fredholm, 2002, s.11) 

 

Den första e-handeln skedde med filöverföring. Dessa filer sparades på magnetband och 

skickades vidare med hjälp av posten. Föregångslandet var USA men i Sverige var det de 

stora företagen Sandvik och Atlas Copco tidiga med filöverföringen. Detta användes när 

beställningar gjordes från säljbolagensinformationssystem till system på produktbolagen i 

Sverige. De använde sig av ett slags EDI som används för att skicka meddelanden mellan 

datorer (NE.se, 2011). Även posten, bankgirot och de stora bankerna använde 

filöverföringar för sina betalningstjänster.  

 

Under mitten av 1970-talet utvecklades de första internationella standarder för EDI och 

de länder som var först med detta var USA, England och Tyskland. År 1979 startades ett 

projekt i Sverige inom transport och industrisektorn tillsammans med Televerket för att 

effektivisera de fysiska transportflödena. Problemet hade varit att gods blivit stående på 

grund av att dokumenten inte anlände samtidigt som godset. De som fick uppdraget till 

att skapa ett regelverk för att skicka elektroniska dokument var handelsprocedurrådet. 

Regelverket finns i olika versioner för de olika transportslagen land, sjö, och flyg och fick 

namnet Swecom. Projektet blev lyckat och har effektiviserat svensk export genom att 

godset inte behövde bli stående och vänta på dokumenten som tidigare (Fredholm, 2002). 

 

Under 1980-talet dök det upp enklare och billigare EDI-lösningar som passade även de 

mindre företagen bättre. Genom att kunna logga in på sina leverantörssystem ledde det 

till ökad tillgänglighet, säkrare hantering och bättre kundservice. Sedan kom internet och 

den riktiga stora milstolpen var när html och webbläsare kom i mitten av 1990-talet. Nu 

kunde e-handeln anpassas till allmänheten och inte bara användas av de stora företagen. 

CD now i USA blev den första nätbutiken som fortfarande finns kvar och är ledande på 

marknaden. Öppning av nätbutiken skedde 1994 och blev starten för den nya e-handeln. 

Ungefär vid samma tidpunkt startade också den legendariska Amazon (Fredholm, 2002). 

 

De första marknadsplatserna i Sverige kom ungefär samtidigt och var inriktade mot 

privatpersoner. Marknadsplatserna byggdes upp genom försäkra sig om betalningen 

genom medlemskap. De första företagen som började med detta var Posten som hade 

Torget.se och Telia som hade Passagen.se (Fredholm, 2002). 

 

Under år 1999 börjades XML användas, vilket är en av olika standarder för elektroniska 

dokument (NE.se, 2011). Genom att använda denna standard fick utvecklaren ett 

kraftfullt verktyg för att bygga webbtillämplingar. Det kunde också användas för att 

koppla ihop olika system. Samtidigt kom WAP som gjorde det möjligt att göra 

elektroniska affärer via mobila telefoner. Det blev början till att göra affärer från den 

stationära datorn samt att även kunna göra affärer via mobila terminaler (Fredholm, 

2002) 

 

E-handeln började blir mer känd under 2000-talet. Företagen startade nätbutiker och hade 

stora förhoppningar om att försäljningen skulle öka. Genom att använda nätbutiker kunde 
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företagen rikta sig direkt till kunderna. Ett företag som var tidigt ute var modesajten 

boo.com. De var ett av många luftslott som byggdes upp av lånade pengar under 2000-

talet och som raserade under IT-kraschen.  

 

Det som kännetecknar dagens framgångsrika e-handelsföretag är att de har god 

kännedom om detaljhandelskunskap, behärskar logistik och tillhandhåller olika 

köpkanaler. Jämfört med 2000- talet har också infrastrukturen byggts ut. Att 

bredbandsnätet har byggts ut gör att det är lättare idag att ägna sig åt e-handel. Samtidigt 

upplever konsumenterna att det är mindre risker med att handla via e-handel. Både ny 

teknik och bevakningssystemet Trygg e-handel har medfört att riskerna för konsumenten 

minskar. Trygg e-handel bevakar e-handelsföretag och granskar att de finns sunda 

finanser i företaget. De som ligger bakom bevakningen är svensk distanshandel 

(Sundström, 2010, s.115). 

 

Ett företags etablering på nätet kan delas upp i sex olika faser. I den första fasen har 

företaget en hemsida utan någon direkt struktur och det finns en del produktinformation, 

men det finns inget sätt att kommunicera med företaget. I den andra fasen är hemsidan 

mer strukturerad och det går att använda sökfunktion för att hitta nyckelord och det går 

att kommunicera med företaget. I den tredje fasen försöker företaget att sälja information, 

varor etc. online. Systemet är inte kopplat till den interna databasen på företaget. Det går 

långsamt och kostar mycket pengar och är inte säkert. Det finns inga möjligheter att 

koppla samman systemet med andra externa system. I den fjärde fasen har hemsidan en 

direkt länk till det interna systemet som intranät. Det gör de möjligt att hämta information 

från interna system och använda säker kommunikation för att överföra data mellan 

företaget och kunder eller andra företag. Företaget har möjlighet att minska kostnaderna 

och börja tjäna pengar på hemsidan. I den femte fasen har användaren möjlighet att 

komma åt data och skicka eller ta emot den information den önskar för att e-handla. I den 

sjätte fasen kommer alla enheter att vara sammankopplade och skapa en stor 

informationsresurs (Amor, 1999). Detta kan liknas vid den tredje eran av datoriseringens 

historia det vill säga Ubiquitous computing där alla möjliga olika informations och 

kommunikationstjänster är tillgängliga ”överallt, alltid och för alla, i alla former” 

(Wennersten, 2007, s.4). 
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Demografisk profil 

Demografi handlar om befolkningslära där forskning 

görs kring en befolknings storlek, sammansättning och 

geografiska fördelning. Centrala variabler för 

demografi är ålder, kön, civilstånd, boenderegion och 

eventuellt etnisk tillhörighet (NE.se, 2011) 

 

Posten presenterade 2010 en rapport om distanshandel 

och i den tar de upp hur många som utför traditionell e-

handel. I Figur 5 kan vi se att år 2010 var det totalt 22 

procent som någon gång köpte varor genom e-handel. 

Vi kan också se att det var i åldersgruppen 15-29 år 

som distanshandlandet växte mest. Vi har däremot inte 

hittat någon information om hur åldersfördelningen ser 

ut bland de som e-handlar via smartphones. Därför vore 

det intressant att undersöka hur många som e-handlar 

på sin smartphone beroende på ålder, civilstånd, kön 

och boendemiljö.  

 

 

 

3.3.1  Mobil e-handel via smartphones 

 

Mobil e-handel handlar om utveckling av program och tjänster som är nåbara från mobila 

enheter. Det innebär att ny teknik och tjänster och företagsmodeller är annorlunda mot 

vanlig traditionell e-handel (Sadeh, 2002, s 3). Allt fler handlar via sina mobiltelefoner. 

Enligt postens e-barometer för q4 2010 har e-handelsköp via mobiltelefon nästan 

fördubblats på ett år och 3 av 10 konsumenter kan tänka sig att handla på nätet via 

mobiltelefon. Av de konsumenter som har en smartphone har 19 % någon gång handlat 

varor via sin mobiltelefon (e-barometern q4, 2010). 

 

E-handelsköp kan antingen ske via webbläsaren eller via en applikation. Allt fler företag 

vill ha sin e-butik anpassad till mobilen. Genom att e-butiken är anpassad och optimerad 

för mobilen via sin webbläsare blir det lättare för kunden att hitta produkterna och avsluta 

köpet i en snabbkassa (Ferm, 2011). 

 

Hur kan det då se ut när användaren använder olika applikationer? Chris Andersson på 

wired.com tar upp ett exempel på hur detta kan se ut en vanlig dag: 

 

Du vaknar och kollar din email på din Ipad som ligger på nattduksbordet. Det är en 

applikation. Under frukosten kollar du din Facebook, Twitter och The New York Times, 

och det blir tre applikationer till. På vägen till jobbet lyssnar du på podcast på din 

mobiltelefon, ytterligen en app. På arbetet skrollar du igenom RSS feeds i en läsare och 

har samtal via Skype och IM, ytterligare några applikationer. Slutet av dagen när du 

kommer hem lyssnar du på Pandora, spelar några spel på Xbox live och avslutar sedan 

Figur 5: Hur många som e-handlar 

beroende på ålder (Posten, 2010) 
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dagen med att se en film på Netflix. Hela dagen har du använt internet men inte webben. 

(Anderson & Wolff, 2010). 

 

Dustin var det första nordiska e-handelsföretaget inom IT och elektronik som släppte en 

applikation för både Iphone och Android. Efter lanseringen hade över 31 000 personer 

laddat ner och installerat Dustins applikation. Genom Dustin-applikationen har kunden 

tillgång till hela deras sortiment i mobilen och det är mer än 200 000 IT- och 

elektronikprodukter. I applikation kan kunden lägga en order, tipsa vänner och även dela 

med sig av informationen via Facebook eller Twitter (dustin.se, 2010). Enligt Stefan 

Stein som är marknadsdirektör på Dusitin så har försäljningen kommit upp i 2 miljoner 

kronor sedan starten i juli år 2010 (Lindström 2011). 

 

3.3.2  U-commerce 

 

Om e-handel bara handlar om att köparen besöker säljarens hemsida och gör ett köp så är 

de inte så revolutionerande och internet blir bara en av flera distributionskanaler. Det 

intressanta blir när användarna använder alla former av datorbaserad eller nätverksdriven 

teknologi för att göra ett köp. Det är först då vi verkligen har U-commerce. När e-handeln 

börjar använda sig av u-commerce kommer det att skapa mervärde för kunden, genom att 

varje köp kommer bli ubiquitous det vill säga unique, unison och universal. Ubiquity 

innebär att vi har tillgång till information oavsett tid och rum. Användaren vill komma åt 

informationen var som helst och nätverk som GSM och WIFI möjliggör detta. 

Uniqueness handlar om att veta om exakt vilken karaktär och lokalisering en person har 

och därmed anpassa informationen till den kontext och speciella behov som personen har 

vid det tillfället. Unison innebär att kunden vill ha en ”sanning” inte flera som kan göra 

användaren fundersam och dra ut på tiden. Informationen som användaren får ska inte gå 

i konflikt med varandra. Användaren vill ha aktuell information som gäller för den 

produkten eller tjänsten vid den tiden och platsen. Universal innebär i det här 

sammanhanget att användaren vill ha en enhet som kan användas till all kommunikation 

och att informationen som skapas är tillgänglig oavsett vilken plattform som används 

(Pitt et al, 2010). 

 

3.4 Mobil IT-säkerhet 

3.4.1  Säkerhetsrisker vid mobil e-handel 

 

När en användare utför e-handel via smartphonen finns det vissa risker han/hon utsätts 

för. Ofta kan det handla om att användaren anger sitt kontokortsnummer vid köp och om 

dessa uppgifter skulle lyckas nå någon oärlig person är sannolikheten stor att denne 

kommer köpa varor på kortägarens bekostnad. I en artikel i PC för Alla skriven av 

Mattias Inghe (2010) tar han upp några hot mot mobiltelefonen och de flesta av dessa hot 

kan också ses som risker vid mobil e-handel. Dessa hot presenteras nedan.   
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Bluetooth-attacker 

 

Så länge användaren har Bluetooth-funktionen påslagen på sin smartphone så ges en 

möjlighet till andra telefoner som är i närheten att skicka skadlig kod till smartphonen. 

Denna skadliga kod fungerar som traditionella virus som automatiskt söker efter 

Bluetooth-enheter som finns i närheten och skickar sig vidare till dessa. Smartphonen blir 

extra känslig mot Bluetooth-attacker om PIN-koden för att komma åt telefonens 

Bluetooth inte är aktiverad. Användaren ska alltid försöka ha Bluetooth-funktionen 

avstängd när den inte används för att undvika att bli hackad (Inghe, 2010). 

 

Skadliga webbsidor 
 

Precis som på en vanlig dator så är smartphonens webbläsare en väg för skadlig kod att ta 

sig in i telefonen. Det är idag inget jättestort problem och så länge användaren surfar på 

trovärdiga webbsidor är risken att drabbas väldigt liten. Problemet är att om ett 

säkerhetshål hittas i webbläsaren kan det vara svårt att få alla användare att ladda ned en 

uppdatering av smartphonens mjukvara som ska täppa igen säkerhetshålet och på så vis 

ökar också risken lite för användaren (Inghe, 2010). 

 

Trojaner 
 

En trojan är ett skadligt program som användaren oftast blir lurad till att ladda hem till sin 

telefon, det kan tillexempel handla om en applikation som ser ut som ett helt vanligt spel 

till smartphonen men som kör skadliga funktioner i bakgrunden. En trojan kan lätt få 

tillgång till alla funktionerna i smartphonen och om användaren till exempel väljer att 

applikationen ska få skicka information över internet så finns det inget som hindrar att 

hemlig information skickas till trojanens skapare. För att skydda sig så ska en 

smartphonesanvändare bara ladda ned applikationer med stor trovärdighet, vilket inte 

alltid är så lätt att bedöma (Inghe, 2010).  

 

Automatiska sms 
 

De allra flesta av dagens mobiltelefoner kan ta emot Class 0 eller Flash sms. Detta är 

typer av sms som inte lagras i smartphones sms-inbox utan visas direkt. I sådana sms 

finns en möjlighet att skicka med instruktioner till smartphonen istället för att sms:et 

visas på mobilens skärm. Störst risk är det när användaren redan har en trojan på sin 

smartphone, då kan dessa automatiska sms användas för att fjärrstyra trojanen. Ett lätt 

sätt att undvika att bli drabbad av automatiska sms är att i smartphonens inställningar 

välja att inte ta emot Class 0 sms (Inghe, 2010). 
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Phishing 
 

Phishing är när personer blir lurade till att ringa upp dyra betalnummer eller skicka dyra 

sms till en bedragare som sitter med en betaltjänst i ett land där lagstiftningen för sådan 

här verksamhet är diffus. Ofta ringer bara bedragaren en massa nummer och lägger på 

innan någon hinner svara, när sedan dessa personer ringer tillbaka det missade numret 

dras en skyhög taxa. Ett kort samtal kan kosta den som ringer runt 50 kronor. Idag finns 

det olika tjänster för att blocka phisingsamtal så att risken blir mindre att bli drabbad av 

dessa bedragare (Inghe, 2010). 

 

Abonnemangs-fällan 

 

Abonnemangsfällan handlar om att användaren laddar ner tillexempel ett spel till 

smartphonen. Användaren tror då att denne har betalt klart spelet, men i själva verket så 

har de bundit sig till ett avtal hos tillverkaren av spelet där de löpande varje månad måste 

betala en viss summa som dras från användarens mobilkonto. För att undvika detta måste 

användaren läsa det finstilta i avtalet innan köp (Inghe, 2010). 

 

Smartphone lätt att hacka 

 

Utöver de sex nämnda hoten ovan så finns också risken att användaren får sin smartphone 

hackad, vilket kan liknas med trojaner. En hackare tar över en smartphone genom en så 

kallad ”man in the middle attack” där användaren kopplar upp sig mot wifi på en hotspot 

och där igenom infekterar hackaren smartphonen med skadlig kod som gör att han/hon 

får kontroll över telefonen. Men hackaren kan också få kontroll över smartphonen genom 

applikationer och skadliga webbsidor som tidigare skrivits. När hackaren väl fått tillgång 

till smartphonen så kan denne tillexempel läsa adressboken, se bilder och videos som 

finns på telefonen, skicka sms till dyra betalnummer, se användarens 

inloggningsuppgifter till olika internetsidor och få tag på bankuppgifter som till exempel 

kontokortsnummer (Struwe & Holmin, 2010).   

 

 

3.4.2  Förebygga säkerhetsrisker på smartphones 

 

Filip Struwe och Maria Holmin har för SVT skrivit en artikel om hur lätt en smartphone 

är att hacka. I artikeln säger IT-säkerhetsexperten André Rickardsson ”Det är lite grand 

som att kliva 20 år tillbaka när man använde datorer utan att ha några egentliga skydd, 

man förlitade sig på att den som skickade saker inte var ond eller hade någon avsikt” 

(Struwe & Holmin, 2010). Enligt artikeln är det alltså väldigt lätt att hacka en smartphone 

och det är dålig säkerhet på den. Men det finns ändå några lösningar för att förebygga 

säkerhetsriskerna och göra sin smartphone säkrare, nedan beskrivs olika lösningar för 

detta.   
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PIN-kod/säkerhetskod 

 

Om en användare skulle tappa bort sin smartphone är ett bra första steg för att hindra en 

okänd person att komma åt uppgifterna i telefonen att använda sig av en PIN-

kod/säkerhetskod. Alla smartphones har en funktion som gör att telefonen låser sig efter 

en viss tidsperiod och för att låsa upp telefonen måste användaren slå in en kod (Natt och 

Dag, 2010). 

 

Kryptering 
 

Om en användare tillexempel får sin smartphone stulen är risken stor att boven kan ta sig 

förbi säkerhetskoden på telefonen. Ett nästa steg för att skydda informationen är att 

kryptera den. Många smartphones idag har redan inbyggda funktioner för att kryptera 

informationen och om telefonen inte har det så finns det applikationer att ladda ned som 

krypterar (ICT Pulse, 2011). 

 

Spåra smartphone 

 

Om en användare skulle tappa bort sin smartphone eller få den stulen kan det vara bra att 

kunna lokalisera telefonen. Idag finns det applikationer som användaren kan ladda ned 

till sin smartphone och om telefonen kommer bort så kan han/hon gå in på en hemsida 

och där se vart den befinner sig. Detta fungerar enbart så länge smartphonen har gps, 

vilket de flesta smartphones har idag (Natt och Dag, 2010). 

 

Fjärrradering 

 

Om en användare anser sig ha väldigt hemlig information på sin smartphone och tappar 

bort den finns det möjligheter till att fjärradera informationen på telefonen. En del 

mobilplattformar har redan en sådan här funktion inbyggd och om det inte finns inbyggt 

så finns det applikationer att ladda ned som har denna funktion (ICT Pulse, 2011). 

 

Säkerhetsmjukvara till smartphone 

 

De flesta mobilplattformar har idag inbyggda säkerhetsfunktioner som skyddar 

smartphonen bra. Men om en användare anser att informationen på smartphonen är 

känslig som till exempel kontokortsnummer så finns det säkerhetsmjukvara att köpa till. 

Sådan här mjukvara kan tillexempel skydda mot trojaner och virus, kryptera, rensa 

telefonen om den blir stulen och lokalisera telefonen (ICT Pulse, 2011).  
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BankID i mobilen 

 

I april år 2010 var Swedbank först ut med att lansera BankID för mobilen, detta genom 

ett samarbete med Telia och Telenor. BankID i mobil har samma funktion som BankID 

på fil, alltså ett sätt att legitimera sig på internet (BankID, 2011). Utöver att använda 

BankID för att legitimera sig på olika internetsidor kan användaren också hos tillexempel 

Swedbank använda sin smartphone till att logga in på internetbanken och då använda sin 

telefon som säkerhetsdosa (Swedbank, 2011). Detta är ett smidigt sätt att legitimera sig 

på och det borde inte dröja allt för länge innan många e-handelsföretag som erbjuder e-

handel i mobilen börjar använda sig av BankID för att låta kunden legitimera sig. 

 

Andra betalningslösningar 

 

Eftersom det finns en risk med att lämna ut sina kortuppgifter finns det idag också andra 

lösningar för hur betalningen kan gå till när användaren köper något genom smartphonen. 

En bra och smidig tjänst för betalning som e-handelsföretag kan använda sig av är Klarna 

mobil. Om användaren väljer att betala med Klarna mobil så får denne först mata in sitt 

telefonnummer och får sedan en kod via antingen ett samtal eller sms. Denna kod får 

användaren sedan mata in vid köpet av varan och då registreras kostnaden för produkten 

hos Klarna. Sedan i slutet av varje månad får användaren hem en faktura på alla varor 

han/hon köpt via Klarna mobil vilket gör att någon av dessa kostnader inte hamnar på 

mobilräkningen eller dras från kontantkortet (Klarna, 2011). Detta är ett smidigt 

betalningssätt, men samtidigt finns risken att vilken person som helst kan använda 

telefonen för att betala på detta sätt.    

 

3.5 Sammanfattning av teori 

 

Som vi skrivit ovan så är smartphones en del av det som kallas smart devices, där också 

laptops och surfplattor ingår. Dessa smart devices har gjort det möjligt för att börja uppnå 

det som kallas för ubiquitous computing, genom att användaren idag har smartphone på 

sig i stort sett över allt så kan tekniken börja kommunicera med varandra i stort sett 

överallt. Ubiquitous computing ligger till grund för u-commerce som är något av den 

senaste trenden inom mobil e-handel där kunden skall till exempel kunna ta del av 

erbjudanden i sin smartphone beroende på klockslag och vart denne befinner sig. Vi vill 

därför koppla ihop detta med vår forskningsfråga sex säga att trender och då framförallt 

u-commerce är en faktor som utmärker mobil e-handel idag. 

 

I teoridelen ovan studerade vi också på lite olika faktorer som vi senare i den empiriska 

studien kommer undersöka om dessa har någon påverkan på användarens köpbeslut och 

då svara på forskningsfråga fyra. Faktorerna vi tagit upp är mobilplattformar på 

smartphones, trådlösa tekniker som ger olika uppkopplingshastigheter och användarens 

demografiska profil. Vi noterade även att i postens e-barometer för kvartal fyra år 2010 

så var det 19 procent som någon gång e-handlat en vara via sin mobiltelefon. Vi kommer 

också i vår empiriska studie undersöka hur stor del av våra respondenter som någon gång 
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e-handlat via sin smartphone och då ställa vår siffra lite i jämförelse mot den posten fick 

och det blir en del av svaret på forskningsfråga tre. 

 

Vi har även undersökt vilka olika risker som finns vid mobil e-handel via smartphones 

och de vi fann är:   

 

 Bluetoothattacker 

 Skadliga webbsidor 

 Trojaner 

 Automatiska sms 

 Phishing 

 Abonnemangsfällan 

 

Dessa sex risker svarar på forskningsfråga två och ligger även till grund för att kunna 

svara på forskningsfråga ett. 

 

Sedan studerade vi även hur det går att förebygga säkerhetsrisker på smartphones och de 

olika lösningarna vi fann är: 

 

 PIN-kod/säkerhetskod 

 Kryptering 

 Spåra smartphone 

 Fjärr-radering 

 Säkerhetsmjukvara 

 BankID på mobilen 

 Andra betalningslösningar 

 

Dessa sju punkter är svaret på forskningsfråga 5. 
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3.6 Hypoteser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotes 1: 

Mobilplattformen påverkar användarens köpbeslut vid e-handel via smartphones. 

 

Mobila plattformar har olika nivåer av säkerhet, tillexempel så är Android ett väldigt 

öppet operativsystem medan iOS är ett mer stängt och kontrollerat. Syftet är att utreda 

om användarens köpbeslut påverkas av vilken mobilplattform denne använder. 

 

Hypotes 2: 

Uppkopplingshastigheten har en påverkan på användarens köpbeslut vid e-handel 

via smartphones. 

 

Det finns olika typer av internetuppkoppling, idag är de vanligaste 3G, 4G och Wifi och 

dessa ger olika uppkopplingshastigheten. Syftet är att utreda om uppkopplingshastigheten 

har en påverkan på användarens köpbeslut. 

 

Figur 6: Bild över hypoteser 

Hot/Risker 
Säkerhetsfunktioner 

H2 

 

H1 

 
H3 

 

H4 

H5 

 

H6 
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Hypotes 3: 

Smartphoneanvändaren föredrar kortbetalning vid e-handel via smartphones. 

 

Det finns ett antal olika sätt användaren kan betala sina e-handelsköp via smartphonen. 

Syftet är att utreda om användaren föredrar att betala sina e-handelsköp via kortbetalning. 

 

Hypotes 4: 

Användaren tycker inte att säkerhetsfunktioner för smartphones är viktiga.   

 

Det finns många olika sätt att förebygga riskerna som finns på smartphonen. Syftet är att 

utreda om Smartphoneanvändaren tycker olika säkerhetsfunktioner är viktiga. 

 

Hypotes 5: 

Användarnas demografiska profil har en betydelse när det gäller beslutet om att e-

handla via smartphone.  

 

Tidigare studier visar att åldern har en betydelse vid traditionell e-handel vilket också 

borde återspegla sig i mobil e-handel. Syftet är att utreda om det finns något mönster vad 

gäller åldern på de personerna som utför mobil e-handel via smartphones men också se 

om faktorer som civilstånd, boendemiljö och kön har en betydelse för köpbeslutet. 

 

Hypotes 6: 

 

Säkerhetsriskerna som finns på en smartphone vid e-handel har stor påverkan på 

användaren när beslutet om att e-handla via smartphonen ska tas. 

 

Det finns många olika säkerhetsrisker vid mobil e-handel via smartphones vilket kan leda 

till att användaren känner sig så pass otrygg att denne avstår köp via smartphonen. Syftet 

är att utreda om säkerhetsriskerna vid mobil e-handel via smartphones är orsaken till 

varför en smartphonesanvändare avstår köp via sin smartphone. 
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4 Genomförande 
 

I detta kapitel presenterar vi hur vi gått tillväga för att generera vår data samt vilka 

hjälpmedel vi använt oss av. 

 

4.1 Urval av deltagare 

 

Vi valde att maila ut vår enkät och ordnade en maillista med 1000 personer som studerar 

på IDA(Instutionen för data- och affärsvetenskap på Högskolan i Borås) och vår 

förhoppning var att få in 50 svar på enkäten. Det visade sig rätt snart att vi inte skulle få 

in så många svar utan två dagar efter att enkäten skickats hade vi fått 40 svar. För att få 

några deltagare till använde vi oss av vår reservpopulation som var våra vänner på 

Facebook och genom reservpopulationen fick vi in tio svar till på enkäten. För att 

säkerställa att inte en person svarade på enkäten två gånger såg vi till att de personer som 

var med på maillistan inte var någon av våra vänner på Facebook.  

 

  
Tabell 1: Deskriptiv data för deltagarna i studien 

 N Minimum Maximum Medel Standardavvikelse 

Kön 50 1 2 1,46 0,503 

Ålder 50 1 6 1,66 0,848 

Kön:1= Man, 2 = Kvinna 

Ålder: 1 = 15-25 år, 2 = 26-35 år, 3 = 36-45 år, 4 = 46-55 år, 5 = 56-65 år, 6 = över 65 år  

 

I tabell 1 ser vi att som vi tidigare skrivit har haft 50 deltagare i vår studie (N = 50, 27 

män och 23 kvinnor) och dessa varierade i åldersspannet 15 år och uppåt. Vi hade önskat 

att vi haft lite fler äldre deltagare med i vår undersökning, nu har vi mycket yngre 

deltagare vilket syns på medelvärdet 1,66 vilket är ett lågt medelvärde då 1 i vår studie 

var ålder mellan 15-25 år. Men vi visste när vi valde att maila ut enkäten på högskolan att 

vi skulle få en låg ålder då de flesta som studerar på högskolan är mellan 15-25 år. Vi ser 

också i tabellen att vi fick ett medelvärde på 1,46 när det gäller könet på deltagarna vilket 

betyder att det nästan var lika många kvinnor och män som svarade på enkäten. Om 

medelvärdet hade varit 1,5 hade det varit precis lika många kvinnor och män som svarat 

på enkäten 

 

4.2 Enkäten 

 

Vi skapade vår enkät utifrån våra hypoteser vi kommit fram till samt att vi utifrån våra 

forskningsfrågor. Eftersom studien vi gjort har mycket tekniska uttryck i sig var det svårt 

att skapa en enkät där personer som inte är så insatta i ämnet skulle förstå frågorna. När 

vi skapat enkäten gjorde vi en pilotstudie på tre personer och fick lite kommentarer kring 

vad de tyckte skulle förbättras i enkäten. I efterhand kan sägas att vi borde gjort mer 

pilotstudier innan enkäten skickats ut för att på så sätt fått en bättre och enklare enkät. 
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4.3 Hjälpmedel 

 

För att skapa enkäten använde vi oss av Google forms som är ett verktyg där användaren 

kan skapa olika typer av enkätfrågor samt styra vilka frågor deltagaren av enkäten ska 

svara, beroende på hur denne svarat på tidigare frågor. För att distribuera enkäten finns 

möjligheten att maila ut enkäten direkt från verktyget men en länk skapas också till 

enkäten som användaren kan använda för att skicka ut enkäten. Vi valde att använda oss 

av länken och skickade helt enkelt med länken i mailen och detta fungerade väldigt 

smidigt. När sedan deltagare svarat på enkäten så sparades dessa svar i ett Google 

spreadsheet och vi kunde då på ett enkelt sätt se vad deltagarna svarat på de olika 

frågorna. 

 

För att sammanställa alla svar från enkäten valde vi att använda oss av Microsoft Excel 

då vi tyckte att svaren i Google spreadsheeten var i oordning och genom att lägga in dem 

i Excel fick vi sammanställningen som vi ville ha den. Vi har även arbetat en del med 

Excel innan och kände att vi behärskade det och visste lite om hur till exempel 

beräkningar som standardavvikelse kan göras i programmet.  

 

För att svara på våra hypoteser behövde vi testa dessa och till det använde vi programmet 

SPSS där vi kunde mata in våra insamlade värden. Med hjälp av värdena kunde vi i SPSS 

göra t-tester för att se om vi skulle förkasta våra hypoteser eller inte. 
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5 Resultat 
 

I detta kapitel presenterar vi resultatet från vår enkätundersökning. I 

enkätundersökningen har deltagarna fått svara på frågor om e-handel via smartphones, 

säkerheten i smartphones samt förebyggande av säkerhetsrisker. 

 

5.1 Resultat empirisk studie 

5.1.1  Generellt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 visar att av de personer som svarade på enkäten var 27 personer mellan 15-25 år, 

15 personer var mellan 26-35 år, 6 personer var mellan 30-45 år, 2 personer var mellan 

46-55 år, ingen person var mellan 56-65 år och ingen person var över 65 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 7: Enkätdeltagarnas ålder 
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Figur 8 visar att av de personer som svarade på enkäten var 27 personer män och 23 

personer var kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 visar att av de personer som svarade på enkäten var 19 personer singel, 4 

personer var gifta, 17 personer var sambo och 10 personer var särbo 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Enkätdeltagarnas kön 

Figur 9: Enkätdeltagarnas civilstånd 
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Figur 10 visar att av de personer som svarade på enkäterna bor 42 personer i stadsmiljö 

och 8 personer bor i landsbygdsmiljö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Enkätdeltagarnas boendemiljö 

Figur 11: vilken mobilplattform enkätdeltagarna använder 
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Figur 11 visar att av de personer som svarade på enkäten använder 18 personer Android, 

26 personer använder iOS, ingen använder BlackBerry, ingen använder Symbian, ingen 

använder Windows phone 7 och sex personer använder övrigt. 

 

5.1.2  Mobil e-handel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 visar att av de personer som svarade på enkäten har 37 personer någon gång e-

handlat på sin smartphone och 13 personer har aldrig e-handlat på sin smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Hur många av enkätdeltagarna som e-handlat på smartphone 
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Figur 13 visar att av de 37 personer som någon gång e-handlat på sin smartphone så hade 

31 personer köpt en applikation, två personer hade köpt en vara och fyra personer hade 

köpt en tjänst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Vad de som e-handlat tidigare köpt 

Figur 14: Hur enkätdeltagarna betalade köpet 
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Figur 14 visar att av de 37 som någon gång e-handlat på sin smartphone så hade 31 

personer betalat med kontokort, två personer betalade via faktura, en person betalade via 

Klarna mobil. Två personer fyllde i övrigt och den ena personen betalade med 

presentkortskod och den andra med kreditering via mobilabonnemang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 visar att de personer som aldrig e-handlat på sin smartphone fick frågan vad det 

är som gör att de inte e-handlar. två personer fyllde i att skärmen är för liten, två personer 

fyllde i att det är för dålig internetuppkoppling, ingen fyllde i att han/hon inte visste att 

det gick, två personer fyllde i att de inte har tillgång till internet på sin smartphone. Sedan 

fyllde nio personer i annat och här är kommentarerna de gav: ”Känns som att det blir 

lättare fel på telefonen än datorn”, ”har inte hunnit med ännu”, ”Har inte tillräckligt 

stort behov av appar att det skall kännas värt att betala för dem”, ”Jag har inte haft 

någon anledning till att göra det än så länge”, ”har alldeles nyss skaffat smartphonen 

och har inte hunnit börja”, ”jobbtelefon”, ”har inte kopplat kortet” och fyra personer 

skrev att det är säkerheten som är för dålig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Vad som gör att enkätdeltagarna inte e-handlar via smartphone 
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5.1.3  Säkerhetsrisker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 visar att av de 50 personerna som svarat på enkäten hade 46 personer aldrig 

utsatts för bluetoothattacker och fyra personer visste inte om de blivit utsatta för det. 45 

personer hade aldrig råkat ut för skadliga webbsidor och fem personer visste inte om de 

gjort det. 1 person har fått en trojan på sin smartphone, 42 personer har aldrig haft någon 

trojan på smartphonen och sju personer vet inte om de haft någon trojan på sin 

smartphone. Sju personer har någon gång utsatts för automatiska SMS på sin smartphone, 

40 personer har aldrig utsatts för detta och tre personer svarade vet inte. 47 personer har 

aldrig utsatts för abonnemangsfällan och tre personer vet inte om de utsatts för detta. 49 

personer har aldrig fått sitt kontokortsnummer kapat från sin smartphone och en person 

vet inte om han/hon fått sitt kontokortsnummer kapat. 

 

 

 

 
Figur 16: Vilka hot enkätdeltagarna utsatts för 
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Figur 17 visar vad enkätdeltagarna svarade på frågan om hur mycket de olika 

säkerhetsriskerna påverkade deras beslut om att e-handla via sin smartphone. Deltagarna 

fick svara på en likertskala mellan 1-5 där ett är ”påverkar lite” och fem är ”påverkar 

mycket”. Nedan är de exakta siffrorna på hur många som valde de olika alternativen för 

de olika säkerhetsriskerna. 

 

Bluetoothattacker: 31 personer svarade 1, tre personer svarade 2, åtta personer svarade 

3, 4 personer svarade 4 och 4 personer svarade 5. 

 

Skadliga webbsidor: 27 personer svarade 1, två personer svarade 2, nio personer svarade 

3, åtta personer svarade 4 och fyra personer svarade 5. 

 

Trojaner: 27 personer svarade 1, fem personer svarade 2, åtta personer svarade 3, sju 

personer svarade 4 och tre personer svarade 5. 

 

Automatiska SMS: 26 personer svarade 1, tre personer svarade 2, 12 personer svarade 3, 

sju personer svarade 4, två personer svarade 5. 

 

Phishing: 22 personer svarade 1, fem personer svarade 2, 13 personer svarade 3, sex 

personer svarade 4 och fyra personer svarade 5. 

 

Figur 17: Hur mycket olika säkerhetsrisker påverkar köpbeslutet 
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Abonnemangsfällan: 28 personer svarade 1, ingen person svarade 2, 13 personer 

svarade 3, fem personer svarade 4 och fyra personer svarade 5. 

 

Ange kontokortsnummer: 15 personer svarade 1, sju personer svarade 2, tio personer 

svarade 3, åtta personer svarade 4 och tio personer svarade 5. 

 

5.1.4  Säkerthetsfunktioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 visar att av de 50 personer som svarade på enkäten använde 41 personer PIN-

kod/säkerhetskod, Åtta personer använde det inte och en person visste inte om denne 

gjorde det. Åtta personer använder sig av kryptering på sin smartphone, 30 personer 

använder sig inte av det och 12 personer vet inte om de använder sig av det. 16 personer 

 

 

Figur 18: Vilka säkerhetsfunktioner enkätdeltagarna använder 
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använder sig av mjukvara för att spåra sin smartphone, 26 personer använder sig inte av 

detta och 8 personer vet inte om de använder sig av det. Åtta personer använder sig av 

mjukvara för att kunna fjärr-radera sin smartphone, 36 personer använder sig inte av detta 

och 6 personer vet inte om det använder sig av sådan mjukvara. Nio personer använder 

sig av bankID på mobilen, 38 personer använder sig inte av detta och tre personer vet inte 

om det använder sig av det. 16 personer använder sig av betalningslösningar som är 

anpassade för smartphonen, 30 personer använder sig inte av detta och fyra personer vet 

inte om de använder sig av det.  

 

 

 

 

Figur 19 visar vad enkätdeltagarna svarade på frågan om hur viktig de tycker de olika 

säkerhetsfunktionerna är. Deltagarna fick svara på en likertskala mellan 1-5 där ett är 

”inte viktig” och fem är ”mycket viktig”. Nedan är de exakta siffrorna på hur många som 

valde de olika alternativen för de olika säkerhetsriskerna. 

 

PIN-kod/säkerhetskod: fyra personer svarade 1, tre personer svarade 2, sex personer 

svarade 3, 15 personer svarade 4 och 22 personer svarade 5. 

 

Kryptering: nio personer svarade 1, 14 personer svarade 2, 16 personer svarade 3, fem 

personer svarade 4 och sex personer svarade 5. 

 

Mjukvara för att spåra smartphone: sex personer svarade 1, 12 personer svarade 2, 21 

personer svarade 3, sju personer svarade 4 och fyra personer svarade 5. 

 
Figur 19: Hur viktiga enkätdeltagarna tycker olika säkerhetsfunktioner är 
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Mjukvara för att fjärr-radera smartphone: Åtta personer svarade 1, 14 personer 

svarade 2, 19 personer svarade 3, fem personer svarade 4 och fyra personer svarade 5. 

 

BankID på mobilen: 10 personer svarade 1, 13 personer svarade 2, 15 personer svarade 

3, tre personer svarade 4 och nio personer svarade 5. 

 

Betalningslösningar anpassade för smartphone: Åtta personer svarade 1, 10 personer 

svarade 2, 18 personer svarade 3, fem personer svarade 4 och nio personer svarade 5. 

 

 

5.1.5  Betalning och påverkan på beslut att e-handla på smartphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 visar vad enkätdeltagarna svarade på frågan om hur mycket de föredrar de olika 

betalningssätten vid e-handel på smartphone. Deltagarna fick svara på en likertskala 

mellan 1-5 där ett är ”föredrar inte alls” och fem är ”föredrar mycket”. Nedan är de 

exakta siffrorna på hur många som valde de olika alternativen för de olika 

säkerhetsriskerna. 

 

Kortbetalning: Åtta personer svarade 1, fyra personer svarade 2, tio personer svarade 3, 

12 personer svarade 4 och 16 personer svarade 5. 

Figur 20: Hur enkätdeltagarna föredrar att betala sina köp 
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Faktura: 12 personer svarade 1, sju personer svarade 2, tio personer svarade 3, 11 

personer svarade 4 och tio personer svarade 5. 

 

Betalning via internetbank: Tio personer svarade 1, åtta personer svarade 2, 14 personer 

svarade 3, sex personer svarade 4 och 12 personer svarade 5. 

 

Klarna mobil: 26 personer svarade 1, åtta personer svarade 2, 12 personer svarade 3, två 

personer svarade 4 och två personer svarade 5. 

 

 

 

Figur 21 visar vad enkätdeltagarna svarade på frågan om hur mycket de olika kriterierna 

påverkar beslutet om att e-handla via smartphone. Deltagarna fick svara på en likertskala 

mellan 1-5 där ett är ”påverkar lite” och fem är ”påverkar mycket”. Nedan är de exakta 

siffrorna på hur många som valde de olika alternativen för de olika säkerhetsriskerna. 

 

Skärmens storlek: 16 personer svarade 1, fem personer svarade 2, sex personer svarade 

3, 13 personer svarade 4 och tio personer svarade 5. 

 

Säkerheten: Åtta personer svarade 1, sex personer svarade 2, fem personer svarade 3, 12 

personer svarade 4 och 18 personer svarade 5. 

Figur 21: Vilka kriterier som påverkar enkätdeltagarnas köpbeslut 
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Uppkopplingshastigheten: Sju personer svarade 1, åtta personer svarade 2, 11 personer 

svarade 3, 15 personer svarade 4 och nio personer svarade 5. 

 

För dåligt utbud: Sju personer svarade 1, 14 personer svarade 2, 16 personer svarade 3, 

åtta personer svarade 4 och fem personer svarade 5. 

 

Saknar mus & tangentbord: 25 personer svarade 1, nio personer svarade 2, tre personer 

svarade 3, åtta personer svarade 4 och fem personer svarade 5. 

 

 

5.2 Resultat hypotesprövning 

 

Hypotes 1: Mobilplattformen påverkar användarens köpbeslut vid e-handel via 

smartphones. 

 

För att testa om mobilplattformen har en påverkan på användarens köpbeslut 

genomfördes independent samples t-test där vi jämförde två mobilplattformar med 

varandra för att se om det gick att se några skillnader mellan dem. Eftersom 

enkätdeltagarna enbart hade Android, iOS och övriga mobilplattformar så har inte det 

gjorts något t-test för Symbian, BlackBerry och Windows phone 7.  

 

Här följer de t- och p-värdena vi fick för de olika t-testerna: 

 

Android – iOS: t-värde: 2,412, p-värde: 0,023 

Android – Övrigt: t-värde: 0,460, p-värde: 0,650 

iOS – Övrigt: t-värde: -0,989, p-värde: 0,361 

 

Utifrån dessa värden kan vi se att vi har höga p-värden mellan Android – övrigt och iOS 

– övrigt vilket gör att vi kan säga att i båda dessa fall verkar mobilplattformarna påverka 

användarens köpbeslut lika mycket. Men i fallet Android – iOS har vi ett p-värde på 2,3 

procent vilket ger en antydan till att det skulle kunna finnas en skillnad när det gäller 

användarnas köpbeslut mellan Android och iOS. 

 

Hypotes 2: Uppkopplingshastigheten har en påverkan på användarens köpbeslut vid e-

handel via smartphones 

 

För att testa om uppkopplingshastigheten har en påverkan på användarens köpbeslut har 

vi gjort ett one-sample t-test på varje kriterie som finns med på enkätfråga 15 och 

uppkopplingshastigheten är ett av kriterierna. Resultat från detta t-test ger ett värde på 

1,184 och ett p-värde på 0,242. Utifrån det p-värdet kan vi säga att 

uppkopplingshastigheten kan ha en påverkan på användarens köpbeslut. 
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Hypotes 3: Smartphoneanvändaren föredrar kortbetalning vid e-handel via smartphone 

 

Smartphoneanvändaren föredrar kortbetalning via e-handel via smartphones 

För att testa om smartphonesanvändare föredrar kortbetalning har vi gjort ett one-sample 

t-test på enkätfråga 14 där vi frågade hur mycket enkätdeltagarna föredrog de olika 

betalningssätten. Nedan följer resultaten som framkom från t-testerna. 

 

Kortbetalning: t-värde; 2,370, p-värde: 0,02 

Faktura: t-värde: 0,000, p-värde: 1,00 

Betalning via internetbank: t-värde: 0,196, p-värde: 0,85 

Klarna mobil: -0,326, p-värde: 0,000… 

 

Om vi ser till resultatet har kortbetalning ett p-värde på 0,02. Men om vi också ser till 

kortbetalningens medelvärde som är 3,48 så är det 0,48 över det testade normalvärdet på 

3 vilket betyder att medelvärdet är signifikant högre än det testade värdet. Detta tyder 

därför på att kortbetalning är något smartphoneanvändaren föredrar.  

Om vi ser till de övriga betalningssätten så har både faktura och betalning via 

internetbank ett p-värde på över 0,05 vilket tyder på att dessa skulle kunna vara ett 

betalningssätt som användaren föredrar. Klarna mobil däremot har fått ett väldigt lågt p-

värde vilket ger en antydan om att detta betalningssätt inte föredras av användaren.  

 

Hypotes 4: Användaren tycker inte säkerhetsfunktioner för smartphones är viktiga   

 

För att testa om användare tycker säkerhetsfunktioner på smartphonen är viktiga har vi 

gjort one-sample t-test på enkätfråga 13. Nedan är de resultat som framkom från t-testet. 

 

PIN-kod/säkerhetskod: t-värde: 5,454, p-värde: 0,000002 

Kryptering: t-värde: -1,720, p-värde: 0,09 

Mjukvara för att spåra smartphone: t-värde: -1,176, p-värde: 0,24 

Mjukvara för att fjärr-radera smartphone: t-värde: -2,151, p-värde: 0,03 

BankID på mobilen: t-värde: -1,26, p-värde: 0,21 

Betalningslösning anpassad för smartphone: t-värde: -0,326, p-värde: 0,75 

 

Följande resultat visar att alla säkerhetsfunktioner förutom PIN-kod/säkerhetskod och 

mjukvara för att fjärr-radera smartphone har ett p-värde på över 0,05 vilket skulle kunna 

tyda på att dessa funktioner är viktiga för användaren. Men om vi sedan kollar på 

medelvärdet för PIN-kod/säkerhetskod så ligger det på 3,96 vilket är 0,96 över det testade 

normalvärdet på 3 vilket betyder att medelvärdet är signifikant högre än det testade 

värdet. Detta skulle då istället tyda på att PIN-kod/säkerhetskod är något som användaren 

verkligen tycker är viktigt. Däremot tyder det på att mjukvara för att fjärr-radera 

smartphones är något som användaren inte tycker är viktigt. 

 

 

 

Hypotes 5: Användarnas demografiska profil har en betydelse när det gäller beslutet om 

att e-handla via smartphone 
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För att testa om användarens demografiska profil har en betydelse när det gäller beslutet 

om att e-handla på smartphonen har vi gjort independent t-test på de enkätfrågor som 

berör ålder, civilstånd, boendemiljö och kön. Vi har i varje kategori tagit två variabler 

och jämfört dessa med varandra mot om personerna har e-handlat på sin smartphone 

någon gång. I de kategorier som har fler än två variabler så har flera t-tester gjorts för att 

jämföra alla kategorier. Nedan följer resultaten som uppnåtts med t-testerna. 

 

Ålder 

 

När vi gjort t-test på enkätfrågan som berörde ålder fick vi följande t- och p-värden. 

 

”15-25” – ”26-35” år: t-värde: -0,051, p-värde: 0,960 

”15-25” – ”36-45” år: t-värde: -0,358, p-värde: 0,723 

”15-25” – ”46-55” år: t-värde: 3,017, p-värde: 0,006 

”26-35” – ”36-45” år: t-värde: -0,291, p-värde: 0,774 

”26-35” – ”46-55” år: t-värde: 2,256, p-värde: 0,041 

”36-45” – ”46-55” år: t-värde: 1,581, p-värde: 0,175 

 

Alla tester förutom testerna ”15-25” – ”46-55” och ”26-35” – ”46-55” får ett p-värde på 

över 0,05 och vi kan då inte säga att det finns någon skillnad mellan dessa åldrar. Men 

när det gäller de två testerna på åldrar som fått ett p-värde på under 0,05 så finns det en 

möjlighet att det finns en skillnad när det gäller beslutet om att e-handla på smartphones 

mellan dessa åldersgrupper. 

 

Civilstånd 

 

När vi gjort t-test på enkätfrågan som berörde civilstånd fick vi följande t- och p-värden. 

 

Singel – Gift: t-värde: 0,052, p-värde: 0,959 

Singel – Sambo: t-värde: -0,570, p-värde: 0,572 

Singel – Särbo: t-värde: 1,132, p-värde: 0,269 

Gift – Sambo: t-värde: -0,375, p-värde: 0,712 

Gift – Särbo: t-värde: 0,684, p-värde: 0,507 

Sambo – Särbo: t-värde: 1,620, p-värde: 0,117 

I resultatet över t-testerna för civilstånd ser vi att alla p-värden ligger på över 0,05 vilket 

tyder på att en person inte fattar olika beslut beroende på om han/hon är singel, gift, 

sambo eller särbo. 

 

 

Boendemiljö 
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För att testa om boendemiljön har någon påverkan på köpbeslutet så gjorde vi ett 

independent t-test på enkätfrågan som berörde boendemiljö och undersökte om det skiljer 

sig något i beslutet om att e-handla via smartphone om personen bor i en stad eller på 

landsbygden. Vi fick efter t-testet ett t-värde på -0,798 och ett p-värde på 0,429. Vi får 

här alltså ett p-värde på över 0,05 vilket tyder på att det inte är någon skillnad när det 

gäller beslutet om att e-handla via smartphone mellan stadsmiljö och landsbygdsmiljö. 

 

Kön 

 

För att testa om en persons kön har betydelse för beslut om e-handel via smartphones 

gjorde vi ett t-test där vi undersökte om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor 

när det gäller hur många som e-handlat via smartphone. Resultatet vi fick var ett t-värde 

på -1,194 och ett p-värde på 0,059 vilket är ett p-värde på över 0,05. Detta resultat tyder 

på att det inte finns någon skillnad vad gäller köpbeslutet att e-handla via smartphone 

mellan män och kvinnor.  

 

 

Hypotes 6: Säkerhetsriskerna som finns på en smartphone vid e-handel har stor påverkan 

på användaren när beslutet om att e-handla via smartphonen ska tas. 

 

För att kunna besvara denna hypotes måste vi undersöka om säkerhetsriskerna har en 

påverkan på köpbeslutet. Detta kan vi göra genom ett t-test one-sample t-test på 

enkätfråga 15 där vi har med säkerheten som en variabel som kan påverka köpbeslutet. 

Resultatet för t-testet på säkerheten blev att vi fick ett t-värde på 2,354 och ett p-värde på 

0,022. Men om vi ser medelvärdet på säkerheten så är det 3,5. Vi har därför fått ett så lågt 

p-värde för att säkerhetens medelvärde ligger 0,5 över det normalvärde vi testade mot 

som är 3, alltså är medelvärdet signifikant större än normalvärdet. Detta tyder istället på 

att säkerheten är något som verkligen påverkar användarens köpbeslut. 

Nedan visas resultaten från alla olika kriterier som finnas med på enkätfråga 15 och vi 

kan se att alla kriterier utöver säkerheten har ett p-värde på över 0,05 vilket tyder på att 

dessa kriterier också kan ha en påverkan på användarens köpbeslut.  

 

Skärmens storlek: t-värde: -0,359, p-värde: 0,72 

Säkerheten: t-värde: 2,354, p-värde: 0,022 

Uppkopplingshastigheten: t-värde: 1,18, p-värde: 0,24 

För dåligt utbud: t-värde: -1,20, p-värde: 0,23 

Saknar mus och tangentbord: t-värde: -3,992, p-värde: 0,19  
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6 Analys 
 

I detta kapitel analyseras och besvaras våra hypoteser samt en djupare analys av våra 

forskningsfrågor. 

6.1 Analys hypoteser 

 

Hypotes 1: Mobilplattformen påverkar användarens köpbeslut vid e-handel via 

smartphones. 

 

I den empiriska studien som gjorts så visade det sig att enkätdeltagarna använde antingen 

iOS, Android eller Övrigt (i övrigt ingår inte Symbian, BlackBerry och Windows phone 

7) som mobilplattform. Av dessa enkätdeltagare så använde 52 procent iOS, 36 procent 

Android och 12 procent Övriga plattformar. I t-testerna som gjordes mellan dessa 

mobilplattformar som enkätdeltagarna använder så framkom resultatet att det skulle 

kunna finnas en skillnad i köpbeslut mellan användare som använder iOS och användare 

som kör Android. Detta är väldigt intressant för tillexempel utvecklare av applikationer 

då det skulle kunna vara så att den ena marknaden är bättre än den andra. När vi 

undersöker vidare på siffrorna som dök upp mellan iOS och Android så visar 

medelvärdena på de båda operativsystemen att iOS har ett medelvärde som ligger 

närmare ett vilket i vår studie betyder att det är fler iOS-användare än Android-användare 

som e-handlar via sin smartphone. 

 

Så för att svara på hypotesen så visar vår studie att det inte är mellan alla 

mobilplattformar som det går att se en tendens till att plattformen skulle ha en påverkan 

på köpbeslutet. Men våra resultat visar ändå att det skulle kunna finnas en skillnad i 

köpbeslut mellan användare av iOS och Android. Hypotesen blir då delvis sann då det 

finns skillnad i köpbeslut mellan vissa mobilplattformar. 

 

Hypotes 2: Uppkopplingshastigheten har en påverkan på användarens köpbeslut vid e-

handel via smartphones. 

 

I enkätfråga 15 fick deltagaren bland annat besvara frågan om hur mycket 

uppkopplingshastigheten påverkar deras köpbeslut. Resultatet på t-testet som gjordes på 

kriteriet visar att det tyder på att uppkopplingshastigheten skulle kunna ha en påverkan på 

användarens köpbeslut och denna hypotes skulle då kunna vara sann. Eftersom en stor del 

av våra enkätdeltagare e-handlat applikationer så är det rätt självklart att de anser 

uppkopplingshastigheten vara viktig då de förutom att komma åt butiken där 

applikationerna finns på nätet också ska ladda ner dessa till sin smartphone. Om 

applikationerna är stora så kan det även med bra uppkopplingshastighet ta en stund alla 

ladda ned dessa. Men när de flesta människor idag har Wifi i hemmet och oftast 3G eller 

4G-uppkoppling när vi inte är hemma så är uppkopplingshastigheten inte längre något 

större problem. 
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Hypotes 3: Smartphoneanvändaren föredrar kortbetalning via e-handel via smartphones 

 

Enkätfråga 14 tog upp frågan om hur mycket enkätdeltagaren föredrog olika 

betalningsalternativ och ett av dessa var kortbetalning. Resultatet från t-testet visade att 

kortbetalningens medelvärde var signifikant högre än normalvärdet på tre vilket tyder på 

att användaren föredrar kortbetalning mycket. Men vi ser också i resultatet att betalning 

via faktura och via internetbank också har en tendens till att vara något användaren 

föredrar att betala genom. Däremot fick Klarna mobil ett resultat som ger en tendens till 

att vara ett betalningssätt användaren inte föredrar. Detta skulle kunna vara för att det är 

något relativt nytt och för de flesta personer något de aldrig hört talats om vilket 

antagligen ger den här osäkerheten. 

 

För att svara på hypotesen så visar resultatet att kortbetalning har en tendens till att det 

skulle kunna vara ett betalningssätt som användaren föredrar och hypotesen är därför 

finns det en antydan till att hypotesen är sann. 

 

Hypotes 4: Användaren tycker inte säkerhetsfunktioner för smartphones är viktiga   

Enkätfråga 13 tog upp frågan om vilka säkerhetsfunktioner enkätdeltagaren tycker var 

viktiga och dessa gjordes sedan t-tester på. Resultatet visar att PIN-kod/säkerhetskod, 

kryptering, mjukvara för att spåra smartphone, BankID på mobilen och betalningslösning 

för smartphone visar alla en tendens till att vara något användaren tycker är viktigt. Det 

som verkar vara mest viktigast för användaren är PIN-kod/säkerhetskod där 82% av 

enkätdeltagarna använde sig av detta. Säkerhetsfunktionens medelvärde är också högre 

än de andra säkerhetsfunktionernas medelvärde vilket också pekar på att detta är något 

användaren tycker är väldigt viktigt. Däremot visade resultatet för mjukvara för att fjärr-

radera smartphone en tendens till att vara något som användaren inte tycker är viktigt och 

72% av enkätdeltagarna använder inte denna säkerhetsfunktion. En förklaring till 

resultatet kan vara att användaren aldrig hört talas om säkerhetsfunktionen tidigare eller 

att denne helt enkelt inte anser sig behöva en sådan säkerhetsfunktion. 

 

För att svara på hypotesen så visade resultatet att alla testade säkerhetsfunktioner utom 

mjukvara för att fjärr-radera smartphone har tendensen att vara en funktion användaren 

tycker är viktig. Detta tyder alltså på att hypotesen till stor del skulle vara falsk. 

 

Hypotes 5: Användarnas demografiska profil har en betydelse när det gäller beslutet om 

att e-handla via smartphone 

 

Användarens demografiska profil handlar alltså om ålder, kön, civilstånd och 

boendemiljö. För att testa om den demografiska profilen har en betydelse när det gäller 

köpbeslutet gjorde vi därför t-tester på enkätfråga ett, två, tre och fyra.  

Om vi börjar med användarens ålder så gjorde vi t-tester där vi jämförde de olika 

åldersgrupperna två i taget. Resultatet blev att de testerna som fick en tendens till att 

skilja sig i beslutet om att e-handla via smartphone var testet mellan åldergrupperna ”15-

25” – ”46-55” och testet mellan åldersgrupperna ”26-35” – ”46-55”. Vi skulle vilja säga 

att detta resultat inte är trovärdigt då åldersgruppen 46-55 år enbart innehåll två personer 

som båda någon gång e-handlat på sin smartphone. Med en sådan liten population i denna 
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åldersgrupp så får vi inget trovärdigt resultat. Så om vi bortser från dessa resultat så visar 

de andra resultaten en tendens till att det inte finns någon skillnad vad gäller ålder när en 

användare skall fatta beslut om att e-handla via smartphone. Det kan vara så att de 

resultat vi bortser från kan stämma men då behövs det göras en ny undersökning där en 

större population finns i de olika åldergrupperna för att avgöra detta. 

Ett t-test gjordes även för att jämföra om köpbeslutet skiljer sig mellan män och kvinnor. 

Resultatet som framkom var att det finns en tendens som tyder på att det inte skulle 

finnas någon skillnad mellan män och kvinnor i deras köpbeslut vad gäller e-handel via 

smartphones. 

 

Sedan testades om det skiljer sig något i köpbeslut vad gäller civilstånd. Resultatet som 

framkom var att det finns en tendens som tyder på att det inte är någon skillnad i 

köpbeslutet beroende på om användaren är gift, singel, sambo eller särbo. 

Vi gjorde även test på boendemiljön där enkätdeltagaren kunde välja på stadsmiljö och 

landsbygdsmiljö. 86 procent av enkätdeltagarna bor i stadsmiljö vilket ger en liten 

population som bor i landsbygdsmiljö och detta gör att testet inte blir helt trovärdigt. 

Resultatet som framkom från testet var en tendens där det tyder på att det inte finns någon 

skillnad vad gäller köpbeslut mellan personer som bor i stadsmiljö och de som bor i 

landsbygdsmiljö. 

 

För att svara på hypotesen så verkar det inte som att i någon av de olika kategorierna i 

användarens demografiska profil finns någon tendens till att vara något som påverkar 

användarens köpbeslut annorlunda. Därför finns det en tendens till att denna hypotes 

skulle kunna vara falsk. 

 

Hypotes 6: Säkerhetsriskerna som finns på en smartphone vid e-handel har stor påverkan 

på användaren när beslutet om att e-handla via smartphonen ska tas. 

 

För att se om säkerhetsriskerna har någon påverkan på användarens köpbeslut vid e-

handel via smartphone så utgick vi från enkätfråga 15 som tar upp hur mycket 

enkätdeltagaren tycker olika kriterier påverkar deras köpbeslut. Säkerheten är ett av dessa 

kriterier och resultatet från t-testet visar att säkerhetens medelvärde är signifikant högre 

än normalvärdet på 3 vilket skulle kunna tyda på att säkerheten är något som påverkar 

användarens köpbeslut. Vi kan också se genom att titta på resultatet på alla kriterier att 

både skärmens storlek, uppkopplingshastigheten och för dåligt utbud också verkar ha en 

antydan till att de skulle kunna vara kriterier som kan påverka användarens köpbeslut. 

Däremot visar resultaten att kriteriet ”saknar mus och tangentbord” har en tendens som 

går mot att detta är något som inte påverkar användarens köpbeslut. Om vi också jämför 

med medelvärdena på de olika kriterierna så ser vi att säkerheten har det högsta 

medelvärdet vilket också detta tyder på att det är säkerheten som är det kriteriet som 

påverkar köpbeslutet mest hos användaren. 

 

Om det då verkar som att säkerheten är något som påverkar användarens köpbeslut kan 

det också vara intressant att se vilka säkerhetsrisker som påverkar användarens köpbeslut. 

Detta kan vi kontrollera genom att göra t-tester på enkätfråga 11 som frågade just hur de 

olika säkerhetsriskerna i frågan påverkade enkätdeltagarens köpbeslut. Resultatet vi fick 
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fram var att alla säkerhetsrisker har ett medelvärde på under normalvärdet 3. Efter att 

granskat p-värdena så fick vi en antydan till att ingen av Bluetoothattacker, skadliga 

webbsidor, trojaner, automatiska SMS, phishing och abonnemangsfällan påverkar 

användarens köpbeslut. Däremot fick vi en antydan till att säkerhetsrisken ”ange 

kontokortsnummer” är något som skulle kunna påverka användarens köpbeslut.  

 

För att svara på hypotesen så finns det en tendens till att säkerheten är något som 

påverkar användarens köpbeslut men att det enbart verkar vara ange kontokortsnummer 

som skulle påverka användarens köpbeslut av de säkerhetsrisker vi tagit upp.  

 

 

6.1.1  Övrig analys av hypoteser 

 

Efter att ha gjort analysen av våra hypoteser har det dykt upp två funderingar. För det 

första så visar resultatet på att säkerheten är något som verkar påverka användarens 

köpbeslut. Men när vi sedan ser på de olika säkerhetsriskerna vi tagit med så är det enbart 

att ange kontokortsnumret som skulle påverka användarens köpbeslut. Det är svårt att 

svara på varför resultatet blivit så här, det verkar inte handla om okunskap hos de som 

svarat på enkäten då det är väldigt få som svarat att de inte vet om de drabbats av de olika 

säkerhetsriskerna och det borde därför inte ha någon påverkan. Däremot skulle det kunna 

vara så att vi missat någon säkerhetsrisk som användaren tycker påverkar deras köpbeslut 

och det vore därför kanske en bra idé att göra en djupare studie vad gäller just 

säkerhetsriskerna i smartphones och vad som egentligen påverkar användarens köpbeslut. 

 

Den andra funderingen som dyker upp är att tidigare har vi visat på att det tyder på att 

användaren föredrar kortbetalning över andra betalningsformer. När vi gör t-tester på 

riskerna visar det sig att ange kontokortsnumret är den enda säkerhetsrisken av de vi har 

med som har en antydan till att påverka användarens köpbeslut. Om vi tolkar detta så 

betalar användaren gärna med kontokort då det är väldigt smidigt men de är osäkra på 

säkerheten kring att ange sitt kontokortsnummer på sin smartphone och detta kan vara 

något som gör att de tackar nej till ett köp.      

 

 

6.2 Analys forskningsfrågor 

6.2.1  F1: På vilket sätt påverkar olika typer av säkerhetsrisker 
smartphoneanvändarens köpbeslut vid e-handel via smartphones? 

 

Efter att ha gjort vår litteraturstudie så kunde vi konstatera att det inte finns mycket teori 

som beror säkerhetsriskerna i smartphone och dess påverkan på användaren. Därför kan 

de resultat vi kommit fram till för denna forskningsfråga vara helt ny kunskap inom 

ämnet e-handel via smartphones. I kapitel 3.3.1 presenterar vi de säkerhetsrisker som 

tagits upp i denna studie och som är de risker enkätdeltagarna tog ställning till. Våra 

resultat pekar på att av dessa säkerhetsrisker är det enbart risken med att ange sitt 
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kontokortsnummer på smartphonen som har tendensen till att påverka användarens 

köpbeslut. Alla andra säkerhetsrisker hade låga medelvärden och dessa var signifikant 

lägre än normalvärdet 3 som vi gjorde våra t-tester mot, vilket betyder att alla dessa 

säkerhetsrisker tenderar till att inte påverka användarens köpbeslut.  

 

Men i en enkätfråga fick respondenterna besvara hur olika kriterier påverkar deras 

köpbeslut och ett av dessa kriterier var säkerheten. Resultatet visar att säkerheten har det 

klart högsta medelvärdet av alla kriterier och att detta värde är signifikant högre än 

normalvärdet. Detta betyder att säkerheten tenderar till att verkligen vara en faktor som 

påverkar användarens köpbeslut. I postens e-handelsbarometer för sisa kvartalet 2010 så 

visade också deras undersökning på att en av fem personer anser säkerheten vara orsaken 

till varför de inte e-handlar via mobiltelefonen. När både vår studie och postens 

undersökning visar att säkerheten är en faktor som påverkar användarens köpbeslut så 

kan vi med relativt stor säkerhet säga att säkerheten påverkar beslutet om köp via 

smartphone. 

 

Men om säkerheten påverkar köpbeslutet så borde det finnas mer än en säkerhetsrisk som 

påverkar användarens beslut om att e-handla via smartphone. Men som vi tidigare skrivit 

tenderar det till att enbart vara risken om att ange kontokortsnummer som påverkar 

köpbeslutet. Eftersom vi inte hittat någon tidigare forskning kring ämnet så kan vi heller 

inte den vägen säga om det finns några andra säkerhetsrisker som påverkar. En ny studie 

där än mer fokus läggs på säkerhetsriskerna skulle därför behövas göras för att utreda 

vilka fler säkerhetsrisker som finns som påverkar användarens köpbeslut och som inte 

tagits upp i denna studie.  

 

6.2.2  F2: Vilka typer av säkerhetsrisker finns i mobil e-handel via 
smartphones? 

 

I denna fråga bidrar vi inte med någon ny eller förändrad kunskap till ämnet mobil e-

handel via smartphones. Svaret på forskningsfrågan presenteras i kapitel 3.3.1 där vi 

presenterar de olika säkerhetsriskerna vi berör i denna studie. Säkerhetsriskerna är 

hämtade från Mattias Inghes artikel där han presenterar ett antal olika säkerhetsrisker på 

smartphones och vi tog med de risker som vi ansåg vara risker även vid e-handel via 

smartphone. Nedan presenteras dessa säkerhetsrisker med en väldigt kort förklaring till.   

 

 Bluetoothattacker: Hackare kapar smartphonen genom att skicka skadlig kod via 

Bluetooth. 

 Skadliga webbsidor: Skadlig kod som sprids till smartphonen via webbsidor 

 Trojaner: Skadliga program, till exempel applikationer som kör skadliga 

funktioner som inte syns på smartphonen. 

 Automatiska SMS: SMS som visas direkt på smartphonens skärm och som kan 

innehålla instruktioner för att tillexempel fjärrstyra en trojan. 

 Phishing: När en person blir lurad att ringa dyra nummer eller skicka dyra SMS. 

 Abonnemangsfällan: När en användare till exempel laddar ned en applikation 

och då omedvetet bundit sig till att betala en viss månadskostnad 
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6.2.3  F3: Hur utbrett är e-handel via smartphones? 

 

I postens e-barometer för kvartal fyra år 2010 visade undersökningen att 19 procent av de 

som personer som deltog någon gång hade e-handlat på sin mobiltelefon. Vi valde därför 

att ställa en liknande fråga till våra enkätdeltagare för att se hur många som e-handlat, 

men i vårt fall handlade det om hur många som e-handlat via sin smartphone. Vårt 

resultat visar att 74 procent av våra enkätdeltagare någon gång e-handlat på sin 

smartphone vilket är en väldigt mycket högre procentsats gentemot postens 

undersökning. Frågan är då varför vi har fått så mycket större antal som e-handlar jämfört 

med postens resultat? 

 

Den första och mest klara skillnaden som gör att resultaten inte kan jämföras med 

varandra egentligen är att i postens undersökning så efterfrågades enbart de som någon 

gång e-handlat en vara via sin mobiltelefon. Medan i vår studie så efterfrågade vi de som 

någon gång e-handlat en vara, tjänst eller applikation. Eftersom vårt resultat visar att 84 

procent av de som svarade att de någon gång e-handlat via sin smartphone hade köpt en 

applikation så gör detta självklart att vårt resultat blir mycket högre. Om vi istället ser till 

hur många som köpt en vara av våra enkätdeltagare så var det endast 5 procent vilket är 

en lägre procentsats än den posten har. Eftersom vår studie enbart hade 50 respondenter 

medan postens hade 1000 så blir självklart deras resultat mer trovärdigt. Vårt resultat 

ihop med posten visar ändå att det är någonstans mellan 5 till 20 procent som e-handlat 

en vara via sin smartphone vilket tyder på att detta är en marknad med 

utvecklingspotential. Det kändes självklart att ha med applikation som något 

enkätdeltagaren kunde köpt då detta också är en typ av e-handel, det kan till exempel 

handla om att köpa ett spel till sin smartphone. Detta resultat visar hur populär 

marknaden kring applikationer till smartphones är och att med en bra idé så kan 

utvecklare tjäna bra med pengar på denna marknad. 

 

Det resultat vi kommit fram till får ändå ses som nytt inom området mobil e-handel på 

smartphone då postens undersökning tar upp e-handel på mobiltelefoner och inte enbart 

på smartphone även om de flesta som deltog i deras undersökning antagligen hade en 

smartphone samt att vi inte hittat någon annan teori som berör detta. Sedan undersöker vi 

inte enbart hur många som e-handlat en vara, utan hur många som e-handlat vara, tjänst 

och applikation. Vårt resultat visar att av våra enkätdeltagare har 84 procent köpt en 

applikation, 11 procent en har köpt en tjänst och 5 procent har köpt en vara när de e-

handlat på sin smartphone.  
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6.2.4  F4: Vilka olika faktorer påverkar kundens köpbeslut vid e-handel via 
smartphones? 

 

I kapitel 1.1.3 finns ett diagram taget från postens e-barometer för kvartal fyra år 2010. I 

diagrammet visas hur mycket olika faktorer påverkar beslutet att inte e-handla på 

mobiltelefonen. I vår enkätstudie hade vi två frågor som kan kopplas ihop med postens 

diagram. Vi frågade först de som inte e-handlat via sin smartphone varför de inte gjort det 

och sedan frågade vi alla respondenter hur olika kriterier påverkar deras köpbeslut.  

 

När det gäller varför våra respondenter aldrig e-handlat så visar vårt resultat att 15 

procent tycker skärmen är för liten, 15 procent tycker det är för dålig uppkoppling, 15 

procent svarade att de inte har tillgång till internet och 69 procent anser att det är något 

annat som påverkar. I de som svarade annat var det tre personer som svarade att 

säkerheten var orsaken, alltså får säkerheten en procentsats på 23 procent. Om vi då 

bryter ut säkerheten från ”annat” så får ”annat” procentsatsen 46 procent. Om vi jämför 

vårt resultat med postens så har vi fått lägre procentsatser på faktorerna: ”för liten 

skärm”, ”för dålig uppkopplingshastighet”, ”visste inte att man kan göra det” och ”har 

inte tillgång till internet på min smartphone”. Enlig vårt resultat skulle alltså dessa 

faktorer idag påverka mindre än när posten gjorde sin undersökning. Ingen av våra 

respondenter svarade att de inte visste att det gick att e-handla via smartphonen vilket 

tyder på att användaren idag är medveten om att möjligheten till att e-handla via 

smartphonen finns. Vi fick i vårt resultat däremot högre procentsatser på ”för dålig 

säkerhet” och ”annat”. Detta kan tyda på att användaren idag har blivit än mer 

uppmärksam på säkerhetsriskerna vid e-handel i smartphone och vågar därför inte göra 

sådana köp. 

 

Den andra enkätfrågan som kan kopplas ihop med postens diagram var när vi frågade hur 

mycket olika kriterier påverkar respondentens köpbeslut. I postens undersökning kan vi 

se att det är ”för liten skärm”, ”har inte tillgång till internet i min mobiltelefon” och ”för 

dålig uppkopplingshastighet” som är i den ordningen de tre största faktorerna till varför 

användarna inte e-handlar. Vårt resultat visar att de tre faktorer som påverkar 

användarens köpbeslut mest är ”för dålig säkerhet”, ”för dålig uppkopplingshastighet” 

och ”skärmens storlek” i den ordningen. Två faktorer finns med i båda undersökningarna 

vilket tyder på att dessa verkar vara något som verkligen påverkar köpbeslutet. I vår 

undersökning så är det säkerheten som är den faktor som påverkar köpbeslutet mest 

vilket även här då tyder på att användaren idag blivit lite mer uppmärksam på säkerheten 

i smartphones. 

 

Utöver detta så hade vi även en hypotes som tog upp om användarens demografiska 

profil har någon påverkan på köpbeslutet vid e-handel via smartphones. Ett resultat vi 

fick från den hypotesen var att det finns en antydan till att köpbeslutet är olika beroende 

på om personen använder iOS eller Android. Resultatet pekar åt att de som kör iOS e-

handlar också mer på sin smartphone. 

 

Så för att sammanfatta detta svar lite så kan vi se att säkerheten är något som än fler 

angav som orsak till varför de inte e-handlar i vår studie gentemot postens undersökning. 
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Både faktorerna om att skärmen är för liten och att uppkopplingshastigheten finns med 

bland de tre faktorer som påverkar mest i både postens undersökning och vår 

undersökning vilket tyder på att dessa är faktorer som verkligen påverkar användarens 

köpbeslut. Sedan visar våra resultat att användarens säkerhetssyn verkar förändrats mot 

hur den var i postens undersökning och att respondenterna i vår studie är mer medvetna 

om att riskerna finns och tycker dessa påverkar deras köpbeslut. Det finns också en 

antydan till att mobilplattformen kan påverka användarens köpbeslut. Sedan ska också 

sägas att våra resultat baseras på lite respondenter jämfört med postens undersökning 

vilket gör de resultaten mer trovärdiga än de som vi fått i denna studie. 

 

6.2.5  F5: Hur kan säkerhetsriskerna i smartphones förebyggas? 

 

I denna fråga bidrar vi inte med någon ny eller förändrad kunskap när det gäller ämnet 

mobil e-handel via smartphones. Svaret på denna fråga finner vi i kapitel 3.3.2 där vi 

presenterar olika lösningar på hur säkerhetsrisker i smartphones kan förebyggas. Nedan 

presenteras dessa med en väldigt kort förklaring till. 

 

 PIN-kod/Säkerhetskod: En kod som måste anges för att kunna låsa upp 

telefonen och använda den. 

 Kryptering: Viktig information på smartphonen kan krypteras och göra det 

svårare att komma åt denna information. 

 Spåra smartphonen: Mjukvara på telefonen som möjliggör att användaren kan 

spåra sin telefon via en hemsida. 

 Fjärr-radering: Mjukvara som möjliggör att användaren kan radera information 

på sin smartphone från till exempel sin hemdator. 

 Säkerhetsmjukvara till smartphone: Både inbyggd mjukvara och mjukvara 

som kan köpas till för att skydda telefonen mot till exempel trojaner. 

 BankID på mobilen: Används för att legitimera sig på olika internetsidor och för 

att logga in på internetbanken. 

 Andra betalningslösningar: Till exempel Klarna mobil, betalningslösningar som 

är anpassade för smartphones och gör att användaren slipper ange 

kontokortsnummer.  

 

Vår empiriska studie visade på att 82 % av deltagarna använder PIN-kod/Säkerhetskod 

och de anser också denna säkerhetsfunktion vara väldigt viktig. Även alla andra 

säkerhetsfunktioner utom fjärr-radering fick tendensen till att vara något användaren 

tycker är viktigt. Detta resultat tyder på att användaren är mån om att se till att 

hans/hennes smartphone är säker och att de säkerhetsfunktioner som finns används 

relativt mycket. 
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6.2.6  F6: Vilka faktorer utmärker mobil e-handel via smartphones? 

 

Vi har i vårt teorikapitel beskrivit mobil e-handel med en viss inriktning mot smartphone. 

Efter att vi gjort vår teoretiska studie och empiriska studie har vi funnit fyra stycken 

faktorer som vi anser utmärker mobil e-handel via smartphones.  

 

En första faktor är möjligheterna som mobil e-handel för med sig och då framförallt för 

företag som säljer via e-handel. Genom att kunden för företagen idag kan e-handla på sin 

smartphone så begränsas kunden inte till att sitta hemma vid datorn för att utföra e-

handel. Utan idag kan kunden till exempel sitta på bussen och e-handla via sin 

smartphone och möjligheten till att nå ut till kunden blir mycket större.  

 

 

Den andra faktorn vi sett utmärker mobil e-handel handlar om trender och då hur mobil 

e-handel via smartphones kan användas för att skapa nya trender. Då pratar vi framförallt 

just nu om u-commerce som kan ses som den senaste trenden vad gäller e-handel. I 

artikeln som vi refererar till i kapitel 3.2.2 skriver författarna att när e-handel börjar 

använda sig av u-commerce så skapas ett mervärde för kunden. Det handlar om att 

kunden kan få information oberoende av tid och plats, att kunden får den informationen 

han/hon behöver just för tillfället och att denne får tydlig information så han/hon slipper 

fundera. 

 

I vår undersökning visade det sig att en stor del av våra respondenter som någon gång e-

handlat via sin smartphone hade köpt en applikation. Som Mikael Markander skriver för 

idg.se så har Apples App Store efter tre år passerat en halv miljon godkända applikationer 

och vår studie bara visar att applikationer är något som användaren tycker är bra och 

gärna köper. Därför är vår tredje faktor gällande vad som utmärker mobil e-handel via 

smartphones applikationer. Inte bara för att det redan är en väldigt stor marknad som 

fortfarande är i tillväxt utan för att det också möjliggör ett enkelt sätt att e-handla på. 

Kunden behöver inte öppna en webbläsare och sedan surfa på någon hemsida för att göra 

ett köp utan det räcker att öppna en applikation för att ta del av ett företags erbjudanden. 

 

Som både postens e-barometer för kvartal 4 år 2010 och vår studie visar så är säkerheten 

något som användaren anser vara en bidragande orsak till varför de inte e-handlar via sin 

smartphone. Därför anser vi också att säkerheten är en faktor som utmärker mobil e-

handel via smartphones. Som vi skrev i teorikapitlet så nämnde Filip Struwe och Maria 

Holmin i sin artikel för SVT att IT-säkerhetsexperten André Rickardsson sa  

 

”Det är lite grand som att kliva 20 år tillbaka när man använde datorer utan att ha 

några egentliga skydd, man förlitade sig på att den som skickade saker inte var ond eller 

hade någon avsikt” (Struwe & Holmin, 2010). 

  

Det ligger nog mycket sanning bakom detta uttalande då smartphonetekniken gått väldigt 

fort fram, så fort så att inte säkerhetsfrågan riktig hängt med. Men i vår studie har vi även 

sett att det går att förebygga vissa risker och på så sätt göra sin smartphone säkrare. 
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6.3 Sammanfattande analys 

 

E-handel via smartphones är något som är väldigt spännande och det finns stora 

möjligheter för företag att använda smartphonesmarknaden som en stor försäljningskälla 

och då främst om de skapar applikationer där kunden kan e-handla deras varor eller 

tjänster. Samtidigt möjliggör smartphonen en stor flexibilitet för användaren då denne 

kan befinna sig i stort sett var som helst och ändå komma åt företags varor eller tjänster 

samt att e-handel via smartphonen också kan skapa ett mervärde för användaren (Pitt et 

al, 2010). Samtidigt är också applikationer något som gör det än lättare för användaren att 

e-handla då denne inte ens behöver gå in i någon webbläsare och besöka en hemsida för 

att utföra e-handeln, utan det räcker att öppna applikationen.  

 

I postens e-barometer för kvartal 4 år 2010 så visade deras undersökning att 19 procent 

av deras respondenter någon gång e-handlat via sin mobiltelefon och i vår studie hade 74 

procent någon gång e-handlat via sin smartphone. Detta visar att många 

smartphonesanvändare idag kan tänka sig e-handla på sin telefon och då är de flesta e-

handelsköpen applikationer. Men samtidigt som det finns mycket som är positivt med e-

handel via smartphones finns det fortfarande väldigt mycket att förbättra och då 

framförallt säkerheten på enheterna. Både postens undersökning och vår studie visar att 

säkerheten är något som påverkar användaren mycket vid köpbeslut och är en bidragande 

orsak till varför denne inte e-handlar via sin smartphone. Det är idag alldeles för lätt att 

föra in skadlig kod i telefonerna och det krävs mycket arbete för att göra enheterna 

säkrare. Användaren kan också idag göra en hel del för att förebygga säkerhetsrisker men 

behöver bli mer informerad om vad denne kan göra. Därför krävs det också ett visst 

arbete när det gäller att informera smartphoneanvändaren om hur han/hon kan göra sin 

smartphone säkrare.  
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7 Diskussion 
 

I detta kapitel presenteras våra slutsatser samt en utvärdering över studien. 

 

7.1 Slutsats 

 

Vi har genom hela studiens gång utökat vår kunskap vad gäller mobil e-handel via 

smartphones. Utifrån de forskningsfrågor vi bestämt oss för att använda skapade vi en 

begreppslista. Denna lista hjälpte oss sedan i vårt val av litteratur till teorikapitlet och det 

var sedan teorikapitlet och våra forskningsfrågor som låg till grund för de hypoteser vi 

skapade. Dessa hypoteser låg sedan till grund för den enkät vi skapade och genom att 

testa de resultat som framkom från enkäten har vi försökt besvara våra hypoteser och 

forskningsfrågor. Genom att arbeta på detta vis har vi försökt få en röd tråd genom hela 

vårt arbete. 

 

De slutsatser som kan dras är svaren på våra forskningsfrågor. I tabellen nedan 

presenteras forskningsfrågorna, ett kort svar samt var i uppsatsen det går att läsa mer om 

ämnen som berör forskningsfrågan.  

 

 
Tabell 2: Slutsatser 

Forskningsfråga Svar Referenser 

På vilket sätt påverkar olika 

typer av säkerhetsrisker 

smartphonesanvändarens 

köpbeslut vid e-handel via 

smartphones? 

 Säkerheten tenderar till 

att påverka användarens 

köpbeslut. 

 Endast säkerhetsrisken 

om att ange sitt 

kontokortsnummer som 

tenderar till att vara en 

säkerhetsrisk som 

påverkar användarens 

köpbeslut. 

 Borde finnas ytterligare 

säkerhetsrisker som 

påverkar användarens 

köpbeslut 

 Teori: kap: ”1.1.3”, 

”3.3.1” 

 Resultat: kap: ”5.1.3”, 

”5.1.5”, ”5.2”   

 Analys: kap: ”6.1”, 

”6.2.1”, ”6.3” 

Vilka olika typer av 

säkerhetsrisker finns i 

mobil e-handel via 

smartphones? 

 Bluetoothattacker 

 Skadliga webbsidor 

 Trojaner 

 Automatiska sms 

 Phishing 

 Abonnemangsfällan 

 Teori: kap: ”3.3.1” 

 Analys: kap: ”6.1”, 

”6.2.2” 

Hur utbrett är e-handel via  74 % har e-handlat via  Teori: kap: ”1.1.3”, 
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smartphones? sin smartphone 

 84 % av dessa köpte en 

applikation 

”3.2.1” 

 Resultat: kap: ”5.1.2” 

 Analys: kap: ”6.2.3”, 

”6.3” 

Vilka olika faktorer 

påverkar kundens köpbeslut 

vid e-handel via 

smartphones? 

 Skärmen storlek 

 Säkerheten 

 Uppkopplingshastigheten 

 Utbudet 

 Mobilplattformen 

 Teori: kap: ”1.1.3”, 

”3.1.2”, ”3.1.4”, ”3.3.1” 

 Resultat: kap: ”5.1”, 

”5.2” 

 Analys: kap: ”6.1”, 

”6.2.4”, ”6.3” 

Hur kan säkerheten i 

smartphones förebyggas? 
 PIN-kod/säkerhetskod 

 Kryptering 

 Spåra smartphone 

 Fjärr-radering 

 Säkerhetsmjukvara 

 BankID på mobilen 

 Andra 

betalningslösningar 

 Teori: kap: ”3.2.2” 

 Analys: kap: ”6.1”, 

”6.2.5”  

Vilka faktorer utmärker 

mobil e-handel via 

smartphones? 

 Möjligheter 

 Trender 

 Applikationer 

 Säkerhet 

 Teori: kap: ”3.1.3.2”, 

”3.2.2”, ”3.2.1” 

 Resultat: kap: ”5.1”, 

”5.2” 

 Analys: kap: ”6.1”, 

”6.2.6” 

 

 

 

7.2 Utvärdering 

 

7.2.1  Säkerhetsställa kvalitet 

 Validitet: Vi har under hela vår studie samlat in både teoretiskt och empiriskt 

material som vi undersökt och tolkat. Vi har varit noggranna med att försäkra oss 

om att den data vi samlar in har en överensstämmelse med vad det är tänkt vi skall 

undersöka i vår studie och på så sätt hålla en hög validitet. Vi anser också att vi 

med vår enkät uppnått en hög innehållsvaliditet. 

 

 Reliabilitet: Vi anser att vår studie uppfyller kraven på reliabilitet. Vi har skapat 

vår enkät precis som vi beskriver det i metodkapitlet och vi har även varit tydliga 

med de svar enkätdeltagarna angivit och även presenterat deras egna kommentarer 

på de frågor där de kunde lämna egna kommentarer. Samtidigt är vårt ämne som 

vi studerat ett ämne som förändras väldigt fort i och med teknikens utveckling och 

det kan då vara svårt att uppnå en hög stabilitet. Däremot anser vi att vi har 

väldigt strukturerad enkät med stängda frågor vilket gör att ekvivalensen blir hög. 
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Genom att vi försökt hålla så hög validitet och reliabilitet som möjligt under vår 

studie anser vi också att vi nått en hög trovärdighet med vår forskning. 

 

 

 Generalisering: Vår studie är baserad på ett mycket litet urval på 50 

respondenter, vilket gör att vi är väldigt försiktiga med att dra några 

generaliseringar åt den eller andra hållet. Detta gör vi för att vi kan ha missat 

några väsentliga faktorer som kan ha en viss påverkan på studien. Däremot kan 

studie ändå visa på vissa tendenser som kan vara intressanta och andra forskare 

kan gå vidare för att få klarhet i hur det egentligen ser ut. 

 

7.2.2  Metod- och resultatutvärdering 

 

I denna uppsats har vi arbetat med en kvantitativ inriktad forskning. Vi har arbetat utifrån 

en hypotetisk-deduktiv metodansats där vi för att undersöka delar av den teori vi samlat 

in använt oss av hypoteser som legat till grund för vår empiriska undersökning. I linje 

med den kvantitativa forskningen har vår studie fokuserat på att kvantitativ datainsamling 

i form av en enkät. Utifrån denna enkät har vi kunnat visa vårt resultat i tabeller och 

diagram. Enkätfrågorna baserades på de hypoteser vi tagit fram samt våra 

forskningsfrågor och den insamlade teorin. För att få en så bra enkät som möjligt lät vi tre 

vänner göra en pilotstudie av enkäten där de fick ge sina åsikter om den. I efterhand kan 

vi se att vi skulle lagt mer tid på pilotstudien för att på så sätt skapa en bättre enkät. Det 

visade sig att en del av enkätdeltagarna tyckte att en del av enkätfrågorna hade svåra 

tekniska begrepp som var svårförstådda och gjorde frågorna svåra att besvara. 

 

För att skicka ut vår enkät valde vi att göra detta via epost. Vi visste redan när vi valde 

detta sätt att risken för ett stort bortfall var högt då oftast inte så många svarar på sådana 

mail. Men pågrund av att vi inte hade så mycket tid på oss och att det är lätt att nå ut till 

många människor samtidigt valde vi ändå att använda epost. I efterhand visade sig att vi 

fick ett bortfall på hela 95 procent vilket är väldigt högt och som vi också är medvetna 

om. När bortfallet är så här högt sjunker trovärdigheten på resultatet och resultatet kan till 

och med vara missvisande då vi inte vet vad de 95 procent som inte svarade skulle svarat. 

Samtidigt hade också ett mindre bortfall varit önskvärt då vi använt oss av statistisk 

hypotesprövning och för att få ett riktigt bra resultat från denna så skulle det varit 

önskvärt med ett lägre bortfall. 

 

I resultatet från vår empiriska studie är det ett par resultat som skiljer sig från 

riksgenomsnittet och det kan därför vara bra att utvärderas dessa resultat. För det första så 

var hela 54 procent av våra respondenter mellan 15-25 år och 30 procent mellan 26-35 år. 

Detta visar att vi hade väldigt mycket yngre personer i vår studie och detta hade vi 

eftersom mailet med enkäten skickades ut till studerande på högskolan och där studerar 

till stor del personer som är mellan 15-25 år. Resultatet från studien kan bli missvisande 

när det är så mycket yngre personer då deras köpbeteende kan skilja sig från äldre 

personer. Det andra resultatet som vi vill utvärdera är civilstånd på våra respondenter. I 
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vårt resultat var det enbart åtta procent som var gifta vilket också skiljer sig från 

riksgenomsnittet. Detta hänger antagligen ihop med att våra respondenter var unga och då 

inte kommit till den fas av livet där de gifter sig. Men precis som med åldern så kan 

resultatet bli missvisande då köpbeteendet kan skilja sig mellan de olika 

civilståndskategorierna. 

 

Eftersom vi använde oss av hypotetisk-deduktiv metodansats så formulerade vi 

hypoteser. Efter att vi fått ett resultat från vår empiriska studie så skulle denna data 

användas för att besvara hypoteserna och vissa av våra forskningsfrågor. För att svara på 

hypoteserna gjordes t-tester på stor del av den data som samlats in vilket gav tendenser på 

om hypoteserna var sanna eller falska. Under hela studien har teori samlats in för att 

förklara områden som berör vår studie och eftersom mobil e-handel är ett relativt nytt 

ämne så fanns det inte så mycket litteratur i bokform utan vi fick använda oss mycket av 

internetkällor. Vi har hela tiden försökt vara källkritiska och använt oss av pålitliga källor 

och vi har därför använt oss mycket av tidskrifter och internetbaserade tidningar som tar 

upp ämnen som berör vår studie.    

 

 

7.2.3   Förslag till fortsatt forskning 

 

Ett av de intressantaste resultaten vi fick var att det finns en tendens till att det skulle 

skilja sig i köpbeslut mellan användare av iOS och Android där våra resultat pekar på att 

iOS-användare e-handlar mer än androidanvändare via smartphone. Det skulle vara 

intressant att göra en djupare studie kring just dessa två mobilplattformar och undersöka 

om detta stämmer och varför det i så fall är på detta viset. Det kan också här vara 

spännande att undersöka om det är olika kategorier av personer som använder iOS 

respektive Android och kanske då kolla om ålder, kön, utbildning med mera har någon 

betydelse när det gäller val av mobilplattform. 

 

Våra resultat visar också tendensen till att säkerheten på smartphones är något som 

påverkar användarens köpbeslut. Men när vi undersökte hur olika säkerhetsrisker 

påverkar användaren var det enbart att ange kontokortsnummer som fick tendensen till att 

vara en risk som påverkar köpbeslutet vid e-handel via smartphones. Vi kan därför tycka 

det vore intressant att göra en djupare undersökning vad gäller just säkerheten och 

försöka få fram om det finns mer risker som påverkar användaren som inte tagits upp i 

vår studie. 

 

Vi har i vår studie avgränsat oss från övriga mobila enheter som tillexempel laptops och 

surfplattor. Det kan vara intressant att se en undersökning som liknar denna studie och se 

om det skiljer sig något när det gäller e-handel i surfplattor. Surfplattor är något väldigt 

nytt på marknaden men antalet användare växer i snabb takt och frågan är om användare 

anser surfplattan bättre anpassad till e-handel än smartphonen? 
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Vi nämner även lite kort i uppsatsen den senaste trenden inom mobil e-handel, nämligen 

u-commerce. Det hade varit spännande med en studie som gjorde forskning om trender 

kring mobil e-handel som bland annat går djupare in på u-commerce.  
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Bilagor  
Här presenterar vi som bilaga vår initiala begreppsprecisering samt våra intervjufrågor. 

 

Bilaga 1 - Tabeller t-tester 
 

 

Säkerhetsrisk Medelvärde SD t-värde p-värde 

Bluetoothattacker 1,94 1,36 -5,506 0,000001 

Skadliga webbsidor 2,20 1,44 -3,921 0,000274 

Trojaner 2,08 1,35 -4,809 0,000014 

Automatiska SMS 2,12 1,30 -4,773 0,000017 

Phishing 2,30 1,36 -3,642 0,000651 

Abonnemangsfällan 2,14 1,40 -4,344 0,000070 

Ange kontokortsnummer 2,82 1,52 -0,837 0,406804 

Tabell 1 T-test på enkätfråga 11 ” Hur mycket påverkar följande säkerhetsrisker ditt 

beslut om att e-handla via din smartphone?” 

 

Säkerhetsfunktion Medelvärde SD t-värde p-värde 

PIN-kod/säkerhetskod 3,96 1,24 5,454 0,000002 

Kryptering 2,70 1,23 -1,720 0,091672 

Mjukvara för att spåra 

smartphone 
2,82 1,08 -1,176 0,244520 

Mjukvara för att fjärr-

radera smartphone 
2,66 1,12 -2,151 0,036446 

BankID på mobilen 2,76 1,35 -1,258 0,214227 

Betalningslösning 

anpassad för smartphone 
2,94 1,30 -0,326 0,745559 

Tabell 2 T-Test på enkätfråga 13 ” Hur viktig är säkerhetsfunktionen för dig?” 

 

Betalningssätt Medelvärde SD t-värde p-värde 

Kortbetalning 3,48 1,43 2,370 0,021759 

Faktura 3,00 1,47 0,000 1,000000 

Betalning via 

internetbank 
3,04 1,44 0,196 0,845330 

Klarna mobil 1,92 1,14 -6,699 0,000000 

Tabell 3 T-test på enkätfråga 14 ” Hur mycket föredrar du följande betalningssätt vid e-

handel via smartphone?” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kriterie Medelvärde SD t-värde p-värde 

Skärmens storlek 2,92 1,58 -0,359 0,721157 

Säkerheten 3,50 1,50 2,354 0,022607 

Uppkopplingshastigheten 3,22 1,31 1,184 0,242103 

För dåligt utbud 2,80 1,18 -1,200 0,235721 

Saknar mus och 

tangentbord 
2,18 1,45 -3,992 0,000219 

Tabell 4 T-test på enkätfråga 15 ”Hur mycket påverkar följande kriterier ditt beslut om 

att e-handla på din smartphone?” 

 

 

Plattform 
N 

Android 
N iOS 

Medel 

Android 
Medel iOS t-värde p-värde 

Android - 

iOS 
18 26 1,44 1,12 2,412 0,023 

Tabell 5 Resultat independent t-test mellan variablerna iOS och Android, testat mot hur 

många som e-handlat på smartphone 

 

Plattform 
N 

Android 
N Övrigt 

Medel 

Android 
Medel Övrigt t-värde p-värde 

Android - 

Övrigt 
18 6 1,44 1,33 0,460 0,650 

Tabell 6 Resultat independent t-test mellan variablerna Android och Övriga 

mobilplattformar, testat mot hur många som e-handlat på smartphone 

 

Plattform N iOS N Övrigt Medel iOS Medel Övrigt t-värde p-värde 

iOS - 

Övrigt 
26 6 1,11 1,33 -0,989 0,361 

Tabell 7 Resultat independent t-test mellan variablerna iOS och övriga mobilplattformar, 

testat mot hur många som e-handlat på smartphone 

 

Kön N Man N Kvinna Medel Man Medel Kvinna t-värde p-värde 

Man - 

Kvinna 
27 23 1,15 1,39 -1,194 0,059 

Tabell 8 Resultat independent t-test mellan variablerna Man och Kvinna, testat mot hur 

många som e-handlat på smartphone 

 

Ålder 
N ”15-

25” 

N ”26-

35” 

Medel ”15-

25” 

Medel ”26-

35” 
t-värde p-värde 

”15-25” – 

”26-35” 
27 15 1,26 1,27 -0,051 0,960 

Tabell 9 Resultat independent t-test mellan variablerna ”15-25 år” och ”26-35 år”, testat 

mot hur många som e-handlat på smartphone 

 

 



 

 

 

Ålder 
N ”15-

25” 

N ”36-

45” 

Medel ”15-

25” 

Medel ”36-

45” 
t-värde p-värde 

”15-25” – 

”36-45” 
27 6 1,26 1,33 -0,358 0,723 

Tabell 10 Resultat independent t-test mellan variablerna ”15-25 år” och ”36-45 år”, testat 

mot hur många som e-handlat på smartphone 

 

 

Ålder 
N ”15-

25” 

N ”46-

55” 

Medel ”15-

25” 

Medel ”46-

55” 
t-värde p-värde 

”15-25” – 

”46-55” 
27 2 1,26 1,00 3,017 0,006 

Tabell 11 Resultat independent t-test mellan variablerna ”15-25 år” och ”46-55 år”, testat 

mot hur många som e-handlat på smartphone 

 

Ålder 
N ”26-

35” 

N ”36-

45” 

Medel ”26-

35” 

Medel ”36-

45” 
t-värde p-värde 

”26-35” – 

”36-45” 
15 6 1,27 1,33 -0,291 0,774 

Tabell 12 Resultat independent t-test mellan variablerna ”26-35 år” och ”36-45 år”, testat 

mot hur många som e-handlat på smartphone 

 

Ålder 
N ”26-

35” 

N ”46-

55” 

Medel ”26-

35” 

Medel ”46-

55” 
t-värde p-värde 

”26-35” – 

”46-55” 
15 2 1,27 1,00 2,256 0,041 

Tabell 13 Resultat independent t-test mellan variablerna ”26-35 år” och ”46-55 år”, testat 

mot hur många som e-handlat på smartphone 

 

Ålder 
N ”36-

45” 

N ”46-

55” 

Medel ”36-

45” 

Medel ”46-

55” 
t-värde p-värde 

”36-45” – 

”46-55” 
6 2 1,33 1,00 1,581 0,175 

Tabell 14 Resultat independent t-test mellan variablerna ”36-45 år” och ”46-55 år”, testat 

mot hur många som e-handlat på smartphone 

 

Civilstånd N Singel N Gift Medel Singel Medel Gift t-värde p-värde 

Singel - 

Gift 
19 4 1,26 1,25 0,052 0,959 

Tabell 15 Resultat independent t-test mellan variablerna Singel och Gift, testat mot hur 

många som e-handlat på smartphone 

 

 

 

 



 

 

 

Civilstånd N Singel N Sambo Medel Singel Medel Sambo t-värde p-värde 

Singel - 

Sambo 
19 17 1,26 1,35 -0,570 0,572 

Tabell 16 Resultat independent t-test mellan variablerna Singel och Sambo, testat mot 

hur många som e-handlat på smartphone 

 

Civilstånd N Singel N Särbo Medel Singel Medel Särbo t-värde p-värde 

Singel – 

Särbo 
19 10 1,26 1,10 1,132 0,269 

Tabell 17 Resultat independent t-test mellan variablerna Singel och Särbo, testat mot hur 

många som e-handlat på smartphone 

 

Civilstånd N Gift N Sambo Medel Gift Medel Sambo t-värde p-värde 

Gift - 

Sambo 
4 17 1,25 1,36 -0,375 0,712 

Tabell 18 Resultat independent t-test mellan variablerna Gift och Sambo, testat mot hur 

många som e-handlat på smartphone 

 

Civilstånd N Gift N Särbo Medel Gift Medel Särbo t-värde p-värde 

Gift - Särbo 4 10 1,25 1,10 0,684 0,507 

Tabell 19 Resultat independent t-test mellan variablerna Gift och Särbo, testat mot hur 

många som e-handlat på smartphone 

 

Civilstånd N Sambo N Särbo Medel Sambo Medel Särbo t-värde p-värde 

Sambo - 

Särbo 
17 10 1,35 1,10 1,62 0,117 

Tabell 20 Resultat independent t-test mellan variablerna Sambo och Särbo, testat mot hur 

många som e-handlat på smartphone 

 

Boendemiljö N Stad 
N 

Landsbygd 
Medel Stad 

Medel 

Landsbygd 
t-värde 

p-

värde 

Stadsmiljö - 

Landsbygdsmiljö 
42 8 1,24 1,37 -0,798 0,429 

Tabell 21 Resultat independent t-test mellan variablerna Stadsmiljö och 

Landsbygdsmiljö, testat mot hur många som e-handlat på smartphone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 – Enkäten 

 
Enkätsida 1 (Bild 1/2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Enkätsida 1 (Bild 2/2)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Enkätsida 2 
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Enkätsida 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Enkätsida 5 
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Bilaga 2 – Enkätenresultat 

 
Nedan är exakt vad varje respondent svarade på enkäten. På de ställen där det står ett K 

följt av en siffra är där respondenten gett en kommentar och dessa kommentarer går att 

läsa sist i bilagan. 

 

Bild 1 Fråga 1-9 
 

Deltagare/Frågor Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

D1 4 1 3 2 6 1 2 K1 
 D2 3 1 2 1 2 1 1 1 
 D3 2 1 1 2 1 1 1 1 
 D4 2 2 3 1 2 1 2 2 
 D5 3 2 2 2 2 2 

  
K2 

D6 2 1 3 1 1 1 1 1 
 D7 2 2 1 1 2 1 1 1 
 D8 2 1 3 1 6 2 

  
K3 

D9 2 1 3 1 1 2 
  

K4 

D10 2 1 1 2 1 2 
  

K5 

D11 1 2 1 1 2 1 1 1 
 D12 3 1 3 1 1 1 1 1 
 D13 2 1 4 1 2 1 1 1 
 D14 1 2 1 1 6 1 3 4 
 D15 2 1 3 1 1 1 3 1 
 D16 2 2 3 1 2 2 

  
K11 

D17 1 2 1 1 1 2 
  

K12 

D18 1 2 4 1 2 1 1 1 
 D19 1 2 3 1 6 1 1 1 
 D20 1 2 1 1 2 1 1 1 
 D21 2 2 1 1 2 1 1 1 
 D22 1 1 4 1 2 1 1 1 
 D23 1 1 1 1 1 1 1 1 
 D24 1 1 1 1 2 1 1 1 
 D25 2 2 3 2 2 1 1 1 
 D26 1 2 3 1 2 2 

  
1,2,4 

D27 1 2 4 1 1 1 1 1 
 D28 1 1 1 1 1 1 1 1 
 D29 2 1 3 1 2 1 1 1 
 D30 1 2 1 1 1 2 

  
2 

D31 3 2 3 2 1 2 
  

K13 

D32 1 2 4 1 2 1 1 1 
 D33 1 1 1 2 1 1 1 1 
 



 

 

D34 2 2 1 1 6 1 1 1 
 D35 1 2 3 1 1 2 

  
K14 

D36 1 1 4 1 1 2 
  

K15 

D37 1 1 3 1 2 1 1 1 
 D38 1 2 1 1 6 2 

  
1 

D39 1 1 1 1 2 1 1 1 
 D40 1 2 1 1 1 2 

  
4 

D41 1 1 3 1 2 1 1 1 
 D42 1 1 4 1 2 1 1 1 
 D43 2 1 1 1 1 1 1 2 
 D44 4 1 3 1 2 1 1 1 
 D45 1 2 4 1 2 1 3 K16 
 D46 1 2 4 1 2 1 1 1 
 D47 3 1 2 1 2 1 3 1 
 D48 3 1 2 2 1 1 1 1 
 D49 1 1 4 1 2 1 1 K17 
 D50 1 1 1 1 2 1 1 1 
  

Bild 2 Fråga 10 

 

Deltagare/Frågor Q10-1 Q10-2 Q10-3 Q10-4 Q10-5 Q10-6 

D1 2 3 3 3 2 2 

D2 2 2 2 2 2 2 

D3 2 2 2 2 2 2 

D4 2 2 2 2 2 2 

D5 2 3 3 2 2 2 

D6 2 2 2 2 2 2 

D7 2 2 2 2 2 2 

D8 2 2 2 2 2 2 

D9 2 2 2 2 2 2 

D10 2 2 2 2 2 2 

D11 2 2 2 2 2 2 

D12 2 2 1 2 2 2 

D13 2 2 2 2 2 2 

D14 2 2 2 2 2 2 

D15 2 2 2 2 2 2 

D16 2 2 2 2 2 2 

D17 2 2 2 2 2 2 

D18 2 2 2 2 2 2 

D19 2 2 2 2 2 2 

D20 2 2 3 2 2 2 

D21 2 2 2 1 2 2 

D22 2 2 3 2 2 3 



 

 

D23 2 2 2 2 2 2 

D24 2 2 2 1 2 2 

D25 2 2 2 1 2 2 

D26 2 2 2 2 2 2 

D27 3 3 2 1 2 2 

D28 2 2 2 2 2 2 

D29 2 2 2 3 3 2 

D30 3 3 2 3 2 2 

D31 2 2 2 2 2 2 

D32 2 2 2 2 2 2 

D33 2 2 2 1 2 2 

D34 3 3 2 2 3 2 

D35 2 2 3 2 2 2 

D36 2 2 2 2 2 2 

D37 2 2 2 2 2 2 

D38 2 2 2 2 2 2 

D39 2 2 2 2 2 2 

D40 2 2 2 2 2 2 

D41 2 2 2 2 2 2 

D42 2 2 2 2 2 2 

D43 2 2 3 2 2 2 

D44 2 2 2 2 2 2 

D45 3 2 2 2 2 2 

D46 2 2 3 1 3 2 

D47 2 2 2 2 2 2 

D48 2 2 2 2 2 2 

D49 2 2 2 2 2 2 

D50 2 2 2 1 2 2 

 

Bild 3 Fråga 11 

 

Deltagare/Frågor Q11-1 Q11-2 Q11-3 Q11-4 Q11-5 Q11-6 Q11-7 

D1 2 4 4 3 2 3 3 

D2 3 3 3 3 3 3 3 

D3 1 1 1 1 1 1 3 

D4 1 1 1 1 1 3 4 

D5 4 4 2 3 1 1 5 

D6 1 1 1 2 1 1 1 

D7 3 3 3 3 3 3 3 

D8 1 1 1 1 1 1 1 

D9 1 1 1 1 1 1 1 

D10 1 1 1 1 1 1 3 

D11 1 1 1 1 4 1 3 



 

 

D12 4 4 4 4 4 4 5 

D13 1 1 1 1 2 1 2 

D14 3 3 3 3 3 3 3 

D15 1 1 1 1 1 1 1 

D16 1 1 1 1 1 1 1 

D17 5 5 4 3 3 3 5 

D18 1 4 1 1 3 1 2 

D19 1 1 1 1 1 3 1 

D20 1 1 3 2 4 3 4 

D21 1 1 1 3 1 1 1 

D22 1 1 1 1 1 1 1 

D23 1 1 1 1 2 1 2 

D24 1 1 1 1 1 1 3 

D25 1 1 1 1 1 1 2 

D26 3 3 3 3 3 3 3 

D27 5 4 3 3 2 5 4 

D28 1 2 2 4 4 4 4 

D29 1 1 1 1 1 1 1 

D30 1 4 2 1 5 3 5 

D31 4 4 4 4 4 4 5 

D32 1 1 1 1 1 1 1 

D33 1 1 1 1 1 1 1 

D34 2 3 2 4 3 3 2 

D35 1 1 1 3 1 1 5 

D36 5 5 5 5 5 5 5 

D37 1 1 1 1 3 1 2 

D38 5 5 5 5 5 5 5 

D39 1 3 1 1 2 1 2 

D40 4 4 4 4 4 4 4 

D41 3 3 2 3 3 1 4 

D42 1 1 3 1 3 1 3 

D43 3 3 4 4 5 5 5 

D44 1 1 1 1 1 1 1 

D45 1 1 1 1 1 1 1 

D46 3 5 5 4 3 4 5 

D47 1 1 1 1 1 1 1 

D48 3 3 4 3 3 3 4 

D49 1 1 1 1 1 1 1 

D50 2 2 3 2 3 3 4 

Summa  97 110 104 106 115 107 141 

Medelvärde 1,94 2,2 2,08 2,12 2,3 2,14 2,82 

Standardavvikelse 1,361422 1,442786 1,35285 1,303684 1,359021 1,399854 1,521144 

 



 

 

 

Bild 4 Fråga 12 

 

Deltagare/Frågor Q12-1 Q12-2 Q12-3 Q12-4 Q12-5 Q12-6 

D1 1 2 2 2 2 2 

D2 1 2 2 2 2 2 

D3 1 2 2 2 2 2 

D4 1 2 2 2 1 2 

D5 2 3 1 3 2 2 

D6 1 2 2 2 2 1 

D7 1 1 1 1 1 1 

D8 2 2 2 2 2 2 

D9 1 2 2 2 2 2 

D10 1 2 2 2 2 2 

D11 1 1 2 2 2 1 

D12 1 1 2 2 1 2 

D13 1 3 1 1 2 3 

D14 1 3 3 3 2 1 

D15 1 3 2 2 1 1 

D16 1 2 1 2 2 2 

D17 3 3 3 2 2 2 

D18 1 3 1 1 2 3 

D19 1 2 1 2 1 2 

D20 1 2 2 2 2 1 

D21 1 1 2 2 2 1 

D22 1 2 2 2 1 1 

D23 1 1 1 1 2 1 

D24 1 3 2 2 1 1 

D25 1 2 2 2 2 1 

D26 1 3 3 3 3 2 

D27 1 2 2 2 2 2 

D28 1 2 2 2 2 2 

D29 2 1 1 1 2 1 

D30 2 2 3 3 2 2 

D31 1 2 2 2 2 2 

D32 2 2 2 2 2 2 

D33 1 1 1 1 2 1 

D34 1 3 3 2 2 2 

D35 1 2 1 2 1 2 

D36 1 3 2 2 2 2 

D37 1 2 2 2 2 3 

D38 1 2 1 2 1 2 

D39 1 2 2 2 2 2 



 

 

D40 1 2 2 2 2 2 

D41 1 2 1 1 2 2 

D42 1 2 1 1 2 2 

D43 1 2 3 2 2 2 

D44 1 2 1 2 2 2 

D45 1 1 3 3 3 1 

D46 2 3 1 2 2 1 

D47 1 2 1 2 2 2 

D48 1 3 3 3 3 3 

D49 2 2 2 2 2 1 

D50 2 3 2 2 2 2 

 

Bild 5 Fråga 13 

 

Deltagare/Frågor Q13-1 Q13-2 Q13-3 Q13-4 Q13-5 Q13-6 

D1 5 2 3 3 2 2 

D2 3 3 3 3 3 3 

D3 4 1 1 1 1 1 

D4 5 3 3 3 3 3 

D5 4 3 4 4 5 5 

D6 5 3 2 2 3 5 

D7 5 5 5 5 5 5 

D8 1 1 1 1 1 1 

D9 5 5 3 3 3 3 

D10 1 3 2 2 2 3 

D11 3 3 3 3 3 3 

D12 5 4 3 3 3 3 

D13 4 2 2 2 2 2 

D14 5 2 1 1 1 4 

D15 5 2 2 2 3 4 

D16 4 2 4 2 2 3 

D17 4 4 4 4 4 4 

D18 4 3 4 3 2 2 

D19 5 1 3 1 5 3 

D20 5 1 2 2 5 5 

D21 5 5 3 3 4 5 

D22 4 2 3 3 5 3 

D23 4 5 4 4 2 2 

D24 3 2 3 3 5 2 

D25 4 2 2 2 2 2 

D26 4 3 3 3 3 3 

D27 5 4 2 2 2 3 

D28 4 3 3 2 4 4 



 

 

D29 3 3 3 3 3 3 

D30 5 3 3 3 2 2 

D31 5 2 2 2 2 2 

D32 1 1 1 1 1 1 

D33 5 5 5 3 1 1 

D34 4 2 2 2 3 3 

D35 5 1 2 4 1 5 

D36 5 4 3 3 3 1 

D37 2 1 1 1 1 1 

D38 5 5 5 5 5 5 

D39 3 2 3 3 3 3 

D40 4 2 2 2 5 5 

D41 5 2 5 5 2 3 

D42 4 3 4 5 2 2 

D43 5 3 3 4 2 3 

D44 5 3 3 2 3 4 

D45 5 4 3 3 5 5 

D46 2 2 3 2 1 2 

D47 3 1 2 1 1 1 

D48 4 3 3 3 3 3 

D49 1 1 1 1 1 1 

D50 2 3 4 3 3 3 

Summa  198 135 141 133 138 147 

Medelvärde 3,96 2,7 2,82 2,66 2,76 2,94 

Standardavvikelse 1,244744 1,233048 1,082137 1,11776 1,34862 1,300078 

 

Bild 6 Fråga 14 

 

Deltagare/Frågor Q14-1 Q14-2 Q14-3 Q14-4 

D1 3 4 2 3 

D2 5 4 4 3 

D3 4 5 2 1 

D4 3 5 5 1 

D5 4 5 5 3 

D6 5 1 2 1 

D7 3 3 3 3 

D8 1 1 1 1 

D9 5 4 3 2 

D10 2 4 1 1 

D11 5 1 3 3 

D12 4 3 5 2 

D13 5 1 1 1 

D14 1 5 5 4 



 

 

D15 4 3 3 1 

D16 3 2 2 1 

D17 4 1 1 1 

D18 5 2 3 3 

D19 3 3 5 3 

D20 5 4 5 1 

D21 1 3 5 5 

D22 5 1 3 1 

D23 4 3 2 5 

D24 4 2 4 3 

D25 2 5 5 1 

D26 4 4 2 2 

D27 3 5 4 2 

D28 4 1 3 2 

D29 5 3 1 1 

D30 2 5 3 1 

D31 1 1 1 1 

D32 5 1 5 1 

D33 5 3 2 1 

D34 4 4 4 2 

D35 1 5 2 1 

D36 1 5 1 1 

D37 4 4 3 1 

D38 1 1 1 1 

D39 5 1 5 1 

D40 3 3 3 3 

D41 5 2 4 4 

D42 5 2 3 1 

D43 1 4 3 2 

D44 5 3 3 1 

D45 2 2 5 2 

D46 3 4 4 3 

D47 5 2 1 1 

D48 3 5 5 3 

D49 3 1 1 1 

D50 4 4 3 3 

Summa  174 150 152 96 

Medelvärde 3,48 3 3,04 1,92 

Standardavvikelse 1,431996 1,470804 1,442221 1,139996 

 

 

 

 



 

 

 

Bild 7 Fråga 15 och kommentarer 

 

Deltagare/Frågor Q15-1 Q15-2 Q15-3 Q15-4 Q15-5 Kommentarer 

D1 4 2 4 2 1 K6 

D2 5 4 4 3 1 
 D3 1 1 1 4 4 
 D4 5 5 5 3 3 
 D5 5 4 4 1 3 K7 

D6 4 5 4 3 2 
 D7 5 4 4 3 4 
 D8 1 1 1 1 1 K8 

D9 1 4 4 4 2 
 D10 5 3 3 3 5 K9 

D11 4 4 3 2 1 K10 

D12 4 5 3 4 1 
 D13 2 2 3 4 2 
 D14 1 5 4 3 1 
 D15 1 1 2 1 2 
 D16 1 1 1 1 1 
 D17 1 5 3 3 1 
 D18 5 4 5 5 4 
 D19 2 3 2 3 1 
 D20 5 1 5 5 5 
 D21 5 5 3 4 1 
 D22 2 5 4 4 1 
 D23 3 2 2 2 2 
 D24 4 4 4 2 1 
 D25 4 4 4 2 4 
 D26 5 4 4 2 5 
 D27 4 5 5 4 4 
 D28 2 4 3 3 3 
 D29 1 5 5 5 2 
 D30 4 5 5 3 1 
 D31 1 3 1 1 1 
 D32 1 1 1 3 1 
 D33 1 5 4 3 1 
 D34 2 3 2 4 2 
 D35 4 4 5 2 4 
 D36 1 5 3 2 4 
 D37 5 2 3 2 4 
 D38 1 5 5 5 5 
 D39 3 5 2 5 2 
 



 

 

D40 4 5 4 2 5 
 D41 4 2 2 3 1 
 D42 3 2 4 3 2 
 D43 3 5 3 2 1 
 D44 1 5 4 2 1 
 D45 3 5 5 3 1 
 D46 4 4 3 3 1 
 D47 4 2 2 2 1 
 D48 1 1 1 1 1 
 D49 1 1 1 1 1 K18 

D50 3 3 2 2 1 
 Summa  146 175 161 140 109 
 Medelvärde 2,92 3,5 3,22 2,8 2,18 
 Standardavvikelse 1,575838 1,5017 1,31382 1,17803 1,452514 
  

Kommentarer 

 

K1: Överföring efter köp 

K2: Känns som om det lättare blir fel på telefonen än på datorn.  

K3: Säkerheten känns dålig 

K4: Har inte hunnit med ännu. 

K5: Har inte tillräckligt stort behov av appar att det skall kännas värt att betala för dem. 

K6: Har mycket liten erfarenhet av att handla på telefonen, däremot handlar jag via 

datorn varje vecka. 

K7: Det vore bra om länken om telefonsäkerhet fungerade. För oss som inte känner till 

alla farligheter och risker som finns måste man kunna svara "vet inte" på alla frågor eller 

få mer kunskap, så att man kan besvara dem. 

K8: Hade varit intressant att läsa uppsatsen. 

K9: Har ej använt luren till att e-handla, så många av frågorna gick mest på känn. 

K10: Vissa frågor var svåra att förstå, ni förklarar inte mycket bakgrund. Sedan undrar 

jag vad mitt civilstånd har att göra med er uppsats. 

K11: Jag har inte haft någon anledning till att göra det än så länge. 

K12: Känns osäkert 

K13: Har alldeles nyss skaffat smartphonen och har inte hunnit börja. 

K14: Jobbtelefon 

K15: Säkerhet 

K16: kreditering via mobilabonnemang 

K17: Presentkortskod 

K18: Tänk på att det går att handla med för betalda presentkort. :) 



 

 

 
 

 
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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