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Abstrakt 
 

Tillit och säkerhet är viktiga faktorer för att en användare ska vilja använda en 
e-handelsida. Det är mycket viktigt att visa att det finns en avsikt att bevara 
kundens personliga integritet. Genom att ha studerat olika artiklar som 
behandlar ämnet tillit har ett material samlats ihop som visar att säkerhet är en 
viktig fråga för de flesta användarna när en transaktion genomförs på Internet. 
Tidigare forskning har bland annat visat att konsumenter ogärna ändrar sina 
vanor, det som känns tryggt fortsätter man helst med, det finns ofta en ovilja att 
betala på nya sätt. Det har även visat sig att all information ska vara tydlig och 
lättillgänglig. Genom att använda oss av en abduktiv metod undersöker vi hur 
man skapar tillit. Som typfall användes en e-handelssida som skapades för det 
egna företaget LS Direkt, de tre grunderna som sidan byggdes efter var tillit, 
integritet och säkerhet. Resultatet blev en sida som uppfyllde dessa faktorer.   
Nyckelord/Keywords: tillit, transaktioner, e-handel, integritet, säkerhet 
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1 Introduktion 
 
Internettjänster är något som används mer frekvent för varje år, detta genom till exempel 
e-handel. Det är mer och mer vanligt att sköta mycket kontakter via e-post istället för 
traditionella sätt som genom telefon eller att träffas fysiskt enligt Grandison m.fl. [1]. En 
viktig faktor när man använder en elektronisk handelsplats är att konsumenten får 
intrycket att säljaren är kompetent och pålitlig. Utan dessa faktorer så kommer kunden att 
välja ett annat alternativ. För att e-handel ska kunna få full acceptans så måste tillit få ett 
större utrymme under utvecklingen och underhållet av en webbplats. 
Som användare på en e-handelplats är det viktigt att man kan känna tillit till företaget 
som ligger bakom sidan. När personlig information ska anges eller en betalning med 
kreditkort ska genomföras är det viktigt att kunna lita på den webbplats man är på, det här 
är något som är känsligt för användaren. Om det inte finns en bra säkerhetslösning finns 
det en risk att potentiella kunder blir avskräckta och resultatet är att kunden väljer en 
annan webbplats menar Karvonen [2]. 
Det finns sex primära komponenter som brukar skapa en känsla av tillit enligt Karvonen 
[2] 
 

1. Sanktionerade symboler som till exempel Verisign och Visa för att ge ett tryggt 
intryck.   

2. Välkända märken fungerar alltid. 
3. Navigation, att med lätthet finna det man söker efter. 
4. Tillfredställelse, information om hur saker och ting förlöper och hur man går 

tillväga för att få hjälp. 
5. Presentationen, en högkvalitativ design som visar på proffsighet och kvalité. 
6. Högteknologiska finesser ger ett gott intryck även om de är svåra att använda.    

 
Enligt en studie av Albuquerque m.fl. [3] så är säkerhet och personlig integritet något 
som är fundamentalt viktigt för att ge användaren trygghet, speciellt vid betalnings 
transanktioner. Vidare visade studien att säkerhet var till 22 % mycket viktigt och 78 % 
oumbärligt, något som visas i Figur 1. 

.   

Vikten av säkerhet enligt Albuquerque [3].

78%

22%

Mycket viktigt

Oumbärligt

 
Figur1 
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Med säkerhet menas i detta fall att något är pålitligt, med andra ord så ska inte inmatad 
information av känsligt slag inte hamna i orätta händer.  
Med personlig integritet menas att uppgifter som lämnas inte används för något annat än 
det syfte som anges, alltså för att till exempel kunna genomföra en transaktion där en 
kund beställer en vara på en e-handelsplats och anger adressinformation och 
kreditkortsinformation. Denna information ska då endast användas för att genomföra det 
som de olika parterna kommit överens om.  

1.1 Problem 
 
Något som dyker upp med jämna mellanrum i media, är debatten om hur säkert det är att 
handla på Internet. E-handel har inte ändrat den grundläggande naturen hur kommersiella 
transaktioner utförs, det har dock gjort att ett problem har uppstått med tilliten mellan 
företag och konsument enligt Moores m.fl. [5]. Den här bristen på tillit centrerar sig 
primärt runt den personliga integriteten när det gäller information som är känslig. Det är 
namn, adress och dylikt som kan klassas som känsligt, något som är essentiell 
information för e-handelföretag för att kunna genomföra en transaktion. Något annat som 
oroat användare är huruvida det är säkert att ange sitt kreditkort nummer via Internet och 
hur stor risk det finns att företaget ska sälja den personliga informationen utan något 
medgivande. Något som tyder på stor medvetenhet hos användare.  
Enligt en analys av data som samlats in från Internet användare av AT&T labs[6] visade 
det sig att:  
 

• Det är troligare att Internetanvändare lämnar information om de inte är 
identifierade 

• Användare känner sig mer bekväma att ange sina preferenser än sitt kreditkorts 
nummer 

• Kunder var oroliga att deras personliga information skulle sprida sig till andra 
oönskade företag 

• Användare indikerade att de skulle känna sig tryggare om det fanns lagar och 
bestämmelser som reglerade hur deras information ska behandlas 

 
En möjlig anledning till att det finns en ökad skepticism till e-handel och liknande är att 
många känner det som att företagen har tappat kontrollen över hur digital information 
transporteras menar Mercuri [7]. Det är ett faktum som måste konstateras att aggressiva 
attacker kommer att fortsätta även i framtiden.  
 
Kunderna känner inte tillit till att deras personliga integritet ska bevaras vid en 
transaktion, speciellt om de inte känner till e-handelsplatsen. 
 

1.2 Syfte 
 
Vårt syfte är att ta reda på hur man skapar en känsla av tillit till en webbsida.  
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1.3 Frågeställningar 
 

• Som tidigare nämnts så finns det en skeptisk syn på e-handel, hur kommer man 
förbi denna skeptiska syn?  

• Vad gör att konsumenter känner att det är säkert?  
• Vad i designen och den tekniska lösningen ger en positiv signal till kunderna?  
• Hur går man tillväga för att användarna ska känna sig trygga?  
• Finns det något sätt att visa för en användare att deras personliga integritet ska 

skyddas? 
 

2 Teoretisk bakgrund   
 

2.1 Tidigare forskning 
 
Kristiina Karvonen[2] gjorde 1999 en undersökning för att ta reda på vilka vanor olika 
användare har. Man gjorde detta genom att göra användarintervjuer i två omgångar. 
Genom att ställa frågor som vad användarna upplevde som de största skillnaderna i olika 
sätt att utföra betalningar. Vidare ställdes frågan i vilken situation betalning sker med 
kontanter och när kreditkort är aktuellt. En annan fråga gällde om vilka vanor som finns  
när det gäller att köpa saker på Internet och hur villig man är att ge ut personlig 
information om sig själv och om det gör någon skillnad om det är en nationell sida eller 
en utländsk.  
Som tidigare nämnts så delads dessa intervjuer upp i två omgångar, den första i början av 
juni och den andra i slutet av september, alltså ett mellanrum på ungefär 4 månader. Den 
första gruppen testades med en onlinetjänst som inte var aktiv, utan bara hade skapats just 
för detta test. Testpersonerna skulle beställa filmer via Internet och fick välja mellan olika 
betalningsalternativ. Dessa var:  
 

1. Elektroniska kontanter 
2. Kreditkort 
3. Bankcheck 
4. En egen påhittad tjänst 
 

Den egna påhittade tjänsten var ett slags anonymt bankkonto som bara visade att tillgång 
finns till ett eget anonymt bankkontokort som inte avslöjar några detaljer om köparen.  
Vid ett flertal tillfällen under testet blev användarna uppmanade att lämna personliga 
uppgifter om sig själv såsom ålder, adress och vilka fritidsintressen man har. Skälet till att 
man gick tillväga på det här sättet var för att kunna ta upp olika frågor om villigheten hos 
användaren att lämna ut uppgifter om sig själv.  
När intervjuerna analyserades så visade det sig att testpersonerna helst använde sig av 
bank- och kontantkort istället för kreditkort då det känns tryggare och att det inte är lika 
stor risk att det drar iväg i kostnader. Få användare hade hört talas om elektroniska 
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kontanter (eCash) och den egna tjänsten som kallades FINEID1 var inte något som 
intresserade testpersonerna.  
Intervjuerna visade också att trots att alla som deltog hade mycket vana med både datorer 
och Internet, så fanns ingen tidigare erfarenhet med handel på Internet. Det största och 
mest viktiga skälet är att testpersonerna helt enkelt inte litade på e-handelsidor. Man 
litade inte på att det skulle vara säkert att köpa saker med kreditkort online. Vidare 
konstaterades det att inget behov finns att köpa saker via Internet, men även att det känns 
viktigt att få röra vid det som ska köpas innan det genomförs. Dock kunde testpersonerna 
tänka sig att bli näthandlare i framtiden, men då ska vänner börja handla först, ryktet 
verkar ha stor betydelse. 
Användarna var även motvilliga att lämna ut känslig och privat information om sig 
själva. Dels berodde detta på att den som lagrar informationen ska missbruka detta i 
framtiden i marknadsföring och liknande. Den största orsaken var att man var orolig att 
man genom att ge ut personlig information förbinder sig till något och att man kan få 
direkt reklam hemskickad eller till sin e-post.  
Ildemaro Araujo och Iván Araujo[4] beskriver hur man ska gå tillväga för att skapa tillit 
till en sida. Förenklat kan man säga att genom att minska maktbalansen till något som 
liknar mer ett samarbete mellan kunden och företaget. Men det är snarare frågan hur man 
når fram till det som är det komplicerade.  
För det första så är det grafiska användargränssnittet viktigt för det första intrycket av 
sidan. Möts man av inkonsekvens och brister som till exempel trasiga länkar, 
typografiska fel och även grammatiska fel, då ger detta ett oseriöst intryck. Finns det 
brister i detta finns det en risk att kunden är förlorade redan i detta läge.  
Arkitekturen på sidan är också något som är viktigt, möts kunden av något som upplevs 
som inkomplett så ger detta ett oseriöst intryck, vidare är det viktigt att sidan har 
kontinuerlig uppdatering. Enligt Araujo [4] är följande 4 punkter viktiga att ha i åtanke. 
 

• Navigeringen är viktig, en ny och ovan användare ska med lätthet kunna hitta.  
• Innehållet betyder mycket för att ge ett bra intryck, använder sidan ett dåligt språk 

med svordomar och liknande så kan kunden känna sig stött.  
• Beskrivning av produkter ska vara korrekt, relevant och omfattande. Detta 

eftersom en försäljare inte är fysiskt tillgänglig, just därför är det också bra att 
lägga till bilder på produkten.  

• Kostnad och tillgänglighet av produkten är viktig information för att kunden ska 
känna sig säker. Alla eventuella extra kostnader som kan tillkomma som till 
exempel frakt eller olika service kostnader ska vara lätttillgängliga.  

 
Användaren bör också ha en känsla av kontroll. Detta kan uppnås genom att se till att ge 
kunderna tillgång till olika typer information. Denna ska givetvis vara lättillgänglig. 
Denna information ska underlätta att lära känna sidan, till exempel genom att ha en så 
kallad FAQ med frekvent ställda frågor. Det är också viktigt att ha kontroll över 
personlig information, kunden ska till exempel själv välja om man vill ha nyhetsbrev. 
Information om hur ett köp ska gå till med returbestämmelser och olika kostnader ska 

                                                 
1 FINEID är en banktjänst som består av ett bankkort som är anonymt, som fortsätter vara anonymt 
för försäljaren, men bevisar att innehavaren har rätt att använda kontot. 
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tydligt framgå och vara lätt att hitta. Det ska även alltid stå innan man slutfört köpet för 
att kunden ska kunna se vilka villkor som gäller. Det är också viktigt att i de fall där 
köparen ska skriva in personlig information så anges också skälen till varför detta behövs.  
Det är också viktigt att ge bra feedback vid avslutat köp, som att till exempel skicka ut e-
post där det står vilka produkter som är beställda. Att även berätta när något har gått fel är 
viktigt och hur detta ska åtgärdas.  
I de fall där köparen har ett behov att ställa frågor så är det bra om det finns någon typ av 
kundtjänst tillgänglig. De olika typer av kundtjänst man kan ha är möjlighet att söka 
igenom frågor i en FAQ som vi nämnde tidigare. Ett annat alternativ är möjlighet att 
skicka e-post, det gör att köparen kan fortsätta känna sig anonym om man skickar e-post. 
Ett telefonnummer ger ännu en trygghet och ger ett seriöst intryck. 
För att skydda inmatad information som kan anses vara av en känslig natur så bör en 
kryptering av något slag användas, SSL2 är en typ av kryptering, den använder sig av 
https protokollet enligt Williams [11]. Med hjälp av denna kunskap se om en sida 
använder sig av SSL kryptering genom att titta i adressfältet i webbläsaren, ett exempel 
kan se ut som följer; ”https://www.lsdirekt.se”. Enligt Williams [11] är en av de 
viktigaste delarna för att kunna implementera SSL på en webbserver att använda sig av 
ett säkerhetscertifikat. Syftet med ett sådant certifikat är att på digital på väg identifiera 
innehavaren och att den är utfärdad av certifieringsauktoritet efter att den potentiella 
ägaren har på ett tillfredställande sätt visat sig vara den som man påstår. Williams [11] 
gör en jämförelse med hur en bank gör vid ett sådant tillfälle som när man till exempel 
ska öppna ett bankkonto eller liknande. En av de ledande organisationerna för 
auktorisering är Verisign Inc.  
Enligt Pino Persiano och Ivan Visconti [12] räcker inte SSL till för att skydda den 
personliga integriteten. Istället bör man använda sig av SPSL3, enligt dem ska detta ge ett 
starkare skydd då SSL inte ger anonymitet för användaren som ska få tillgång till 
tjänsten. Med SPSL är detta inget problem då man samtidigt som man blir validerad ändå 
förblir anonym.   
 

2.2 Teorier av betydelse 
 
Eftersom det handlas allt oftare med kredit- och betalkort online, så behövs det sätt för att 
göra det säkrare enligt Walton [8]. Det finns sätt att komma förbi dessa problem, både för 
privatpersoner och för företag, utan att det ska kosta mycket pengar. Det finns två viktiga 
punkter att tänka på när det gäller svagheten vid transaktioner med kredit- och betalkort 
enligt Walton [8]: 
 

1. Det mest vanliga problemet är att transaktionen bli avlyssnad där viktiga detaljer 
läcker ut till en obehörig person, exempelvis en hacker. 

2. Många företag behåller informationen från tidigare transaktioner, då även 
kortnummer. Detta är inte alltid välskyddat och kan bli upptäckta och utnyttjade 
av hackers. 

                                                 
2 Secure Socket Layer 
3 Secure and Private Socket Layer 
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Lösningar på dessa problem skulle kunna vara: 
 

1. En bättre typ av auktorisering där ett tillfälligt kortnummer skulle kunna användas 
som skapas för just ett specifikt inköpstillfälle. 

2. Företagen ska bara bry sig om att transaktionen är godkänd och sedan efter att 
detta är gjort ta bort den känsliga informationen från sin databas. 

 

3 Metod 
 

3.1 Val av metod 
 
Vi använder oss främst av en abduktiv metod. Till en början hade vi tänkt använda oss av 
en induktiv metod, men kom fram till att den abduktiva metoden passade oss bättre. Vad 
denna metod innebär går vi in på i nästa avsnitt.  
Vidare läsning av de olika metoder vi valde mellan finns i Bilaga 1 under avsnittet 
Appendix. 
 

3.2 Metodbeskrivning 
 
En abduktiv metod består av tre komponenter. Resultat, regel och empiri, hur dessa 
används illustreras i Figur 2. 
 

Illustration av abduktiv metod från Sven-Åke Hörte [9] 
 

 
Figur 2 
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Sven-Åke Hörte [9] berättar vidare hur man tänker på ett abduktivt sätt genom följande 
exempel:  
 

1. Försäljningen har minskat 
2. En orsak till att försäljningen går ner är att priserna är för höga 
3. Låt oss kontrollera om vårt pris är för högt 

 
Med andra ord börjar man med en förutfattad mening om vad som är resultatet, för att 
senare gå vidare till att ange ett skäl till varför resultatet är på det viset, sedan går man 
vidare och gör empiriska undersökningar för att se huruvida detta stämmer. Men som 
figuren antyder så går detta runt hela tiden, resultatet kan få omvärderas.  
 

4 Genomförande 
 
Det finns tre viktiga faktorer att tänka på, dessa illustreras i Figur 3. Till en början hade vi 
hoppats på att kunna uppfylla två av dessa faktorer, men vi insåg att det inte skulle vara 
tillräckligt. För att kunna uppnå tillit så måste de andra två uppfyllas. Figuren ska 
föreställa en stol med tre ben, tar man bort ett av dessa ben så faller allt, alltså att dessa 
faktorer måste verka tillsammans för att helheten ska fungera. Detta innebär att alla tre 
måste uppfyllas, så det blev målet istället.    
 

 
 

Figur 3 
 
Med integritet menas personlig integritet, något som kanske har olika betydelse för olika 
personer. I detta fall menas att information som en användare lämnar om sig själv och 
andra händelser som till exempel vid ett köp då man lämnar sitt kontokort nummer, när 
en användare gör något av detta skall den personliga integriteten påverkas och det är 
viktigt att visa att den skyddas, det är vad vi menar när vi säger integritet.  

Fungerande helhet 

Tillit 

Säkerhet 

Integritet 
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Som typfall kommer en verklig sida med e-handel att tas upp i detta avsnitt. Den har 
utvecklats med de tre ovanstående grundstenarna i åtanke. Sidan utvecklades för ett 
företag som vi själva har startat och kommer att driva, namnet på detta företag är LS 
Direkt.  
Det finns flera olika saker på denna e-handelsplats som kan göra att användaren funderar 
över om den kan lita på sidan, alltså om det är säkert. Till exempel när man ska registrera 
sig som kund så vill man såklart att den personliga integriteten ska skyddas och det ska 
framgå tydligt att så är fallet på sidan. Detta kan förtydligas genom att ha en tydlig länk 
under formuläret som leder till en sida med information om hur den inmatade 
informationen hanteras och skyddas. En kort text kan även stå direkt under formuläret att 
det som matas in skyddas. Något annat som skapar tillit är tydlighet, alltså att det är 
tydligt vad som gäller, dels vid en transaktion, men även att det är lätt att hitta den 
information man söker. 
Vid en jämförelse med andra konkurrerande e-handelsplatser så kan det konstateras att 
det inte alltid är tydligt att kunden är skyddad. Någon information om att det som skickas 
är krypterat finns inte tydligt för användaren, det enda som visar detta är att det står 
https:// i adressfältet och att det finns ett stängt hänglås i samma fält, ett exempel på detta 
är Komplett.se, men man kan inte utgå ifrån att den vanliga användaren känner till detta. 
Det finns till och med exempel på e-handelsplatser där man inte använder kryptering vid 
registreringen, ett sådant är företaget JME Data AB. Det är många som har missat att ha 
kryptering vid registreringen visade det sig. Även e-handelsplatser som kylning.com och 
inet.se har ingen kryptering av registreringen. Detta leder till att det finns risk att 
personlig information läcker ut. Detta är något som kan bli ett problem om man råkar ut 
för såkallad ”eavesdropping” enligt Bhimani [10] eller tjuvlyssning på svenska. 
Krypteras inte informationen så kan den avlyssnande parten få reda på sådant som är 
känsligt. Detta gäller såklart även vid andra tillfällen än när man registrerar sig, när man 
loggar in på sitt konto och när man slutför ett köp genom att mata in ett 
kontokortnummer. I detta fall används SSL kryptering från Levonline som är det 
webbhotell som används. Till kortbetalningarna kommer Samport att anlitas, olika sigill 
kommer att finnas på sidan som visar att dessa används.  
Enligt Williams [11] kan man endast garantera sin kunds säkerhet genom att se till att 
krypteringen inte bara sker lokalt utan hela vägen från klienten4 till servern. Detta gäller 
vid så kallad virtual hosting5, något som används i detta fall.  
Som tidigare nämndes i Problem avsnittet så finns det studier [6] som visar att användare 
i vissa fall inte vill lämna information om sig själv, utan helst är anonyma. Men i detta 
fall skulle det inte fungera kan man bara konstatera. Detta eftersom varor ska skickas ut 
till kunden och utan att veta vem det ska skickas till så går det ju såklart inte. Att erbjuda 
betalning via såkallat postförskott är ett alternativ att i alla fall skydda sin anonymitet till 
den gränsen att man slipper använda kreditkort som betalningssätt. 
 Något som är viktigt att vara tydlig med är vilka villkor som gäller, dessa ska finnas 
tillgängliga hela tiden när de kan tänkas behövas. Som exempel kan man ha en kort 
informationstext längst ner på alla produktsidor som berättar kort och enkelt om villkor 
och även innehåller en länk vidare till den sida som innehåller alla kompletta villkor. I en 

                                                 
4 Webbläsaren i användarens egen dator 
5 När t ex ett företag hyr plats på ett annat företags server, man driver alltså inte webbservern själv 
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varukorg ska tydlighet ha hög prioritet, detta för att kunden ska veta vad transaktionen 
kommer att innehålla, detta är något som höjer tilliten. 
I bilaga 2 finns den text som kommer att finnas på sidan som kommer att beskriva hur 
den personliga integriteten är skyddad och vilka villkor som gäller. Tanken med denna 
text är att den ska göra det tydligt för kunderna vad som gäller och att detta ska skapa 
tillit och pålitlighet.  
Under bilaga 3 finns olika skärmdumpar från sidan.  
 

5 Resultat 
 
I tabell 1 visar vi hur resultatet blev. 
 

Resultat 
 

 Ja Nej 
Tillit X  
Säkerhet X  
Integritet X  

 

Tabell 1 

 
Med tabell 1 vill vi illustrera att e-handelsplatsen som konstruerats uppfyller de tre 
viktigaste nyckelorden som fungerade som en slags ledstjärna.  
Genom att vara tydlig och konsekvent i design på e-handelsplatsen så uppfylls kravet på 
tillit, eftersom det tydligt visas att sidan är säker eller pålitlig och att den personliga 
integriteten skyddas.  
Förhoppningen var att resultatet skulle bli en sida som skulle uppfylla minst två av de tre 
faktorerna, men slutresultatet blev en e-handelsplats som uppfyllde alla tre, detta är ett 
bra resultat. Att helt ärligt kunna säga att sidan är säker att handla på och att den 
personliga integriteten alltid skyddas är ett bra resultat, eftersom dessa två faktorer 
uppfylls så blir tilliten stark också då man kan visa detta med tydlighet.  
 

6 Diskussion 
 

6.1 Diskussion av resultatet 
 
Det slutgiltiga resultatet är en e-handelsplats som inger tillit och är säker och pålitlig, 
dessutom visar den att den personliga integriteten skyddas i alla fall. Genom att vi 
använder oss av en SSL kryptering på 256 bitar så ska all känslig information skyddas, 
denna typ av kryptering är mycket stark och säker. Detta gäller såklart alltid då känslig 
information skickas, som till exempel vid inloggning och kreditkort transaktioner, men 
även vid inköp och registrering.  
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Resultatet är lyckat, detta eftersom e-handelsplatsen använder sig av dessa tre faktorer 
som låg som grund inför arbetet.  
Det är inte alltid det lättaste att veta vad som göra att dessa faktorer uppfylls, men genom 
att vara tydlig i allt och ha information lättillgänglig så blir slutresultatet lyckat.  
 

6.2 Diskussion av metoden 
 
Till en början hade vi tänkt använda oss av en induktiv metod. Vi gjorde den 
bedömningen att det var den metod som passade oss bäst. Det står mer om den metoden 
under Bilaga 1 i avsnittet Appendix.  
Efter lite längre diskussioner kom vi fram till att den abduktiva metoden skulle passa oss 
bättre. Detta eftersom vi utgår ifrån en e-handelsplats som vi konstruerat själva, den 
abduktiva metoden börjar ju egentligen med ett resultat, eller rättare sagt en idé om ett 
resultat. Eftersom vi påbörjade sidan redan innan vi började skriva på denna uppsats så 
insåg vi att den abduktiva metoden varit den rätta i vårt scenario.  
Sen är det ju så att man blandar ju de olika metoderna också, det går nog inte att säga att 
man bara arbetar efter en metod. Utan i vårt fall har vi nog arbetat lite efter den induktiva 
metoden också, vi valde mellan dessa två och deduktiv metod. Men valde som sagt i 
slutändan att använda oss av abduktiv till större delen och det har fungerat bra för oss.  
 

6.3 Svar på frågeställningar 
 
I detta avsnitt kommer vi att besvara de frågeställningar vi tog upp i avsnitt 1.3.  
 

• Den skeptiska synen som finns kommer man förbi genom att använda sig av olika 
symboler som inger trygghet och därmed också tillit. Sådana symboler kan vara 
Visa eller liknande.  

• Konsumenterna känner att något är säkert genom att man återigen genom olika 
välkända symboler visar att deras information är skyddad genom till exempel 
kryptering. 

• En tydlig design inger tillit och genom att ha avancerade lösningar som ger 
kontroll ger kunderna en positiv signal då detta visar att de personer som ligger 
bakom sidan har kunskaper inom området.  

• Användarna känner trygghet genom att tydligt visa att det vid en transaktion med 
kreditkort är anslutningen krypterad. 

• Genom att tydligt visa att deras personliga information alltid skickas krypterat och 
att tydligt visa att deras information inte kommer missbrukas på något sätt.    

 

7 Slutsatser 
 
För att en e-handelsplats ska kunna ge en känsla av tillit så måste ett flertal faktorer 
finnas i åtanke. Sidan måste ha en viss nivå av säkerhet för att kunna garantera den 
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personliga integriteten. När en kund ska genomföra en transaktion så finns det ett flertal 
signaler som kan anses som positiva. Ofta söker kunden efter ett känt märke som ger en 
känsla av tillit. Finns till exempel en Visa logga på sidan så är det mycket positivt. 
Tydlighet är en annan faktor som är av stor betydelse, om designen visar klart och tydligt 
var man ska klicka för att komma åt den önskade information så har man lyckats med 
detta. All information ska vara lättillgänglig och det ska även vara tydligt vilka 
bestämmelser som finns på sidan.  
Avancerade funktioner är även något som ger ett bra intryck, eftersom det tyder på att de 
som ligger bakom sidan är professionella, den typ av funktioner som kan anses vara 
avancerade kan vara att man har kontroll över sina ordrar och kan se vilken information 
som finns lagrad och även kan ändra denna på egen hand. Denna typ av funktioner gör att 
kunden känner att de är i kontroll och ger en trygghetskänsla.   
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9 Appendix 
 

9.1 Bilaga 1  
 
Vi valde att använda oss av en abduktiv metod, det fanns två andra alternativ dessa var 
deduktiv och induktiv metod, men vi ansåg att dessa inte passade för våra syften. 
Anledningen till detta är att den deduktiva metoden bygger på att man bygger upp 
argumenten i en kedja som inte får brytas. Induktion består precis som både abduktion 
och deduktion av tre olika komponenter. Det som skiljer dessa tre åt är i vilken ordning 
man utför dem. Dessa tre komponenter är enligt Sven Åke Hörte [9]:  
 

1. Regel – en idé om hur världen fungerar. 
2. Empiri – vilken innebär något som har observerats i verkligheten, inte på ett 

filosofiskt plan.  
3. Resultat – får man fram genom att relatera det man studerat empiriskt till regeln. 

 
Med den induktiva metoden början man med empiri, sedan fortsätter man med resultatet 
och avslutar med regel. Som exempel har Sven Åke Hörte [9] listat ett exempel för 
induktion:  
 

1. ”Vi har för höga priser.” 
2. ”Försäljningen har minskat.” 
3. ”Orsaken till att försäljningen har minskat är att priset troligen har varit för högt.” 

 
Deduktion har ordnat dessa komponenter i en annan ordning som inleder med regel och 
följs upp av empiri och avslutas med resultat. Abduktion inleds med resultat som följs av 
regel och avslutar med empirin.  

 
Ett exempel på att argumentera på ett induktivt sätt är att det bygger på att ett antal fakta, 
händelser, idéer och liknande är liknande varandra i något avseende enligt Hörte [9]. 
Något som innebär att man i normala fall ska kunna sammanfatta dessa genom att 
använda ett substantiv i pluralis som knyter samman de gemensamma faktorerna. Sven 
Åke  
Hörte [9] visar hur detta kan fungera i följande exempel: 
 

• Du bör studera flitigt 
• Du bör ha intelligenta föräldrar 
• Du bör vara socialt begåvad 

 
Detta är framgångsfaktorer i samhället.  
Dessa faktorer som vi räknade upp är i stort sett helt oberoende av varandra, med det 
menas att de inte är en kedja av argument, sedan kan sammanfatta dessa faktorer med ett 
substantiv som i detta fall är ”framgångsfaktorer”. 
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Om man väljer att argumentera på ett induktivt sätt så finns det inget särskilt sätt att 
strukturera upp sitt material. Man kan välja mellan flera olika sätt att ordna sina 
argument. Några exempel på hur det kan gå till berättar Sven Åke Hörte [9]:  
 

• Tidsföljd(eller tidsordning), till exempel kan man skriva ”först hände det, sedan 
hände och slutligen hände”.  

• Rangordning, till exempel kan man då skriva ”det viktigaste skälet, ett nästan 
lika viktigt skäl”. 

• Strukturell ordning(som att till exempel dela upp i mindre delar), som exempel 
kan man då skriva ”Företaget X är uppdelat i tre divisioner; alfa- beta- och 
gammadivisionen.” Väljer man detta sätt är det viktigt att se till att delarna som 
räknas upp täcker helt och hållet den helhet de är delar av, alltså att de är 
uttömmande på ett kollektivt plan, och att delarna inte täcker över varandra, alltså 
att de är uteslutande på ett ömsesidigt plan.  

 

Induktion består av tre komponenter, dessa tre komponenter är enligt Sven Åke Hörte[9]:  
 

1. Empiri 
2. Resultat 
3. Regel 

 
Man arbetar med dessa komponenter i den ordning vi listade dem.  
Ett induktivt sätt att argumentera börjar alltså med empiri. Detta innebär att man börjar 
med att observera data och information som är insamlat från verkligheten. Man kan alltså 
säga att något som har studerats på ett emirsikt sätt, är en studie av verkligheten, inte ett 
filosofiskt perspektiv. Det grundar sig på verkliga erfarenheter, undersökningar och 
experiment.  
Nästa steg är resultat, detta får man fram genom att relatera det empiriska materialet till 
regeln. Vidare kan resultatet beskrivas som utfallet av en undersökning.  
Den sista komponenten är regel. Med regel menas hur vi uppfattar att världen är 
strukturerad och hur saker och ting fungerar.   
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9.2 Bilaga 2 
 
Villkor för handel med LS Direkt 
 
Skydd 
När du handlar med oss på LS Direkt är du alltid skyddad. Genom att vi krypterar all 
känslig information så kan ingen obehörig person läsa den. När du matar in information 
om dig själv, som till exempel adress och liknande så skyddas detta. Så även när du 
loggar in och när köpet ska slutföras. Du kan se att anslutningen är krypterad genom att 
det står https://www.lsdirekt.se/ i adressraden och det betyder säker anslutning på den 
sidan, https står för hyper text transfer protocol secure.  
Vi garanterar även att vi aldrig säljer vidare information om dig, allt du anger här stannar 
hos oss och vid begäran kan även din information tas bort.  
Allt detta för att du ska känna att vi skyddar din personliga integritet.  
 
Beställning 
Vid beställning hos oss på LS Direkt kan du alltid följa status på din beställning på din 
personliga sida. Om du ångrar din beställning kan du avbeställa, under förutsättning att 
ordern inte är packad och på väg redan. Då kan du returnera paketet, kostnaden för detta 
står kunden för.  
Vi följer distans- och hemförsäljningslagen vilket innebär att du har rätt att ångra ditt köp 
inom 14 dagar, detta gäller endast om du inte har brutit förpackningen, kunden står alltid 
för frakten. Läs mer här på konsumentverkets hemsida: 
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngArticleID=197&lngCategoryID
=892 
 
Leverans 

 
Vi skickar paketen genom posten, kostnad för frakten tillkommer alltid, vi följer postens 
prislista. Om du upptäcker att något är fel i paketet, att till exempel fel vara skickats, då 
ska du kontakta oss direkt på order@lsdirekt.se och anmäla detta, ser du att paketet är 
skadat redan när du hämtar ut det ska du självfallet anmäla detta till posten då.  
 
Garanti 
Vi använder oss av de olika tillverkarnas garantier. På varje produkts sida kan du se hur 
lång tid det är. Vid garantiärende ska du alltid fylla i en RMA ansökan.  
 
Har du frågor kan du alltid kontakta oss på info@lsdirekt.se  
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9.3 Bilaga 3 
 

Nykund.php 
 

 
 

Bild 1 
 
Detta är formuläret för registrering av ny kund. Under formuläret finns en text som 
informerar att inmatad data skyddas av kryptering. En länk leder vidare till ytterliggare 
information. Syftet med denna text rad är att göra det tydligt för användaren att den är 
skyddad. I det nedre högra hörnet finns ett sigill som visar att kortbetalningar är säker på 
vår sida. Och som synes så går sidan genom https protokollet vilket innebär att sidan är 
krypterad. 
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Info.php 
  

 
 

Bild 2 

 
Denna sida visar vilka villkor som gäller LS Direkt.se 
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Dininfo.php 
 

 
 

Bild 3 
 
Denna sida visar den information som finns lagrad om kunden. Genom att klicka på att 
ändra så kan informationen uppdateras. Detta för att ge kunden kontrollen.  


