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SAMMANFATTNING 
Internet har genomgått en explosionsartad utveckling. Från att ha varit ett 
nät för universitetsvärlden och den amerikanska regeringen, har använd-
ningen utvecklats mot allt mer olika tillämpningar. Ett av de stora använd-
ningsområdena för Internet är handel av varor och tjänster. Otillräcklig 
säkerhet är en faktor som håller tillbaka elektronisk handel över Internet. 
Tveksamhet, från företagens kunder, finns hela tiden om det är säkert att 
skicka sitt kontokortsnummer över Internet för att betala för en vara eller 
tjänst.  
 
Syftet med vår uppsats är att se hur användaren av tjänsten e-kort upplever 
detta betalningssätt och om tjänsten e-kort är ett betalningssätt som 
användarna har förtroende för i dag. Vi vill få en bättre bild över varför 
användarna upplever tjänsten e-kort på det sättet. Vi vill se hur e-handeln 
förändras för användaren av tjänsten e-kort, vad som skulle påverka 
användaren till att genomföra fler inköp via Internet, vilka fördelar och 
nackdelar användaren anser att tjänsten har och även vilka förändringar 
användaren vill att tjänsten ska genomgå. I denna undersökning har vi 
genomfört en fallstudie på användare av tjänsten e-kort, som Förenings-
Sparbanken lanserat i september 2002. Tjänsten e-kort innebär att tjänsten 
kopplas till kundens vanliga bank- eller betalkort och att ett tillfälligt e-
nummer genereras varje gång en kund vill betala i en e-butik. Det innebär att 
varken e-butiken eller någon annan kan få reda på kortnumret för att försöka 
använda sig av numret. Det är endast bankens bakomliggande system som 
kan koppla ihop e-numret med det vanliga kontonumret. 
 
Slutsatsen från vår undersökning visar att användarna av tjänsten e-kort är 
helt klart nöjda med tjänsten, men också att det finns en del saker som kan 
genomföras för att förbättra tjänsten.  
 



 

ABSTRACT 
The Internet has gone through an explosive development. From being a net 
used at universities and by the American government, the use has developed 
towards more and more diverse applications. One of the Internet’s major 
usage areas is in the electronic commerce services. Insufficient safety is 
however one factor that is holding the electronic commerce back. 
Uncertainty regarding whether it is safe or not to send credit card numbers 
over the Internet in order, to pay for a product or service, constantly emerge 
from business customers.  
 
The purpose of our thesis is to investigate how users of the service e-card 
experience this particular method of payment, and if it is perceived to be the 
most reliable method regarding electronic commerce today. We want to get 
a better picture of why users of the e-card experience this service in such a 
way. We also want to investigate how electronic commerce is influenced by 
the e-card. In this study we have conducted case studies on users of the e-
card service, which FöreningsSparbanken launched in September 2002. The 
e-card entails that the service is connected to a customer’s regular bank or 
charge card and that a temporary e-number is generated each time a 
customer want to pay in an e-store. This implies that neither the e-store nor 
anyone else can find out the card number in order to try and use it. It is only 
the bank’s system that can connect the e-number with a customer’s regular 
account number. 
 
Conclusions drawn from our study indicate that users of the e-card service 
are not only content with the service, but also that there are certain measures 
that can be taken in order to improve the service.  
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1. Inledning 
Internet har genomgått en explosionsartad utveckling. Från att ha varit ett 
nät för universitetsvärlden och den amerikanska regeringen har 
användningen utvecklats mot allt mer olika tillämpningar. Ett av de stora 
användningsområdena för Internet är handel med varor och tjänster. Detta 
användningsområde ökar allt mer, eftersom Internet öppnar helt nya 
möjligheter för alla företag, stora som små, att nå en global marknad. Handel 
över Internet erbjuder möjligheter att spara tid vid inköp och vid jämförelser 
av produkter och priser. Att handeln över Internet har ökat markant de 
senaste åren beror också till stor del på att konsumenterna har möjlighet att 
handla när som helst under dygnets alla timmar1.  
 
Otillräcklig säkerhet är en faktor som håller tillbaka elektronisk handel över 
Internet. Tveksamhet, från företagens kunder, finns hela tiden om det är 
säkert att skicka sitt kontokortsnummer över Internet för att betala för en 
vara eller tjänst. I Sverige är konsumenterna mer tveksamma till att lämna ut 
kortuppgifter på Internet än till exempel i USA eller England. Konsumenters 
rädsla är till stor del obefogad, men det finns ändå goda skäl till att erbjuda 
ett säkert och beprövat betalningssystem2. 
 
Grund till detta arbete har varit ett stort intresse att för egen del handla 
produkter och genomföra betalningen över Internet.  
 

1.1 Problembeskrivning 
Handeln över Internet, det vi i dagligt tal kallar e-handel, har ökat de senaste 
åren. Handeln har dock inte ökat i lika stor utsträckning som många trodde 
att den skulle göra. Det finns ett antal skäl till varför handeln inte har ökat så 
mycket som förutspåddes. Ett är att kunder som handlar inte känner sig helt 
trygga när de gör sina inköp, men även en del andra skäl till varför kunden 
avstår finns, till exempel kulturella orsaker3.  
 
I dag finns det ett antal olika sätt att betala för de produkter och tjänster 
konsumenterna väljer att köpa. Några av de betalningssätt som används i 
stor utsträckning är: direktbetalning, betalning mot faktura, betalning vid 
leverans (postförskottspaket) och betalning med kontokort4.  
 
Konsumenter i Sverige väljer i mindre utsträckning att betala sina produkter 
och tjänster med kontokort, därför att de anser att det inte känns helt säkert 
att lämna ut sitt kontonummer till företag de inte litar på och känner till 
sedan tidigare. En undersökning som är gjord under år 2000 visar att hela 61 
procent tycker det är mycket eller ganska obehagligt att lämna ut namn och 
adressuppgifter på Internet och 82 procent ger samma svar vad gäller 
kreditkortnummer. (Dahlgren, 2002) 

                                                 
1 Egna tankar om Internet och e-handel 
2 ibid. 
3 ibid. 
4 ibid. 
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84 procent har aldrig lämnat ut kreditkortnummer, tio procent har lämnat ut 
namn och adressuppgifter medan bara två procent har lämnat ut 
kreditkortnummer många gånger. (Dahlgren, 2002) 
 
FöreningsSparbanken har i september 2002 infört en ny tjänst för kunder att 
betala sina inköpta produkter och tjänster. Denna tjänst har de valt att kalla 
e-kort, vilket mycket bra avspeglar att det handlar om att tjänsten används 
vid e-handel. Tjänsten fungerar så att konsumenten aldrig behöver lämna ut 
sitt riktiga kontonummer utan får ett tillfälligt e-nummer som gäller under 
det aktuella köpet.  
 

1.2 Forskningsfrågor 
Vi har utifrån problembeskrivningen kommit fram till följande fråge-
ställningar: 
 

• Hur upplever användaren tjänsten e-kort som betalningsalternativ? 
• Varför upplevs det på det sättet?  
 

1.3 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att se hur användaren av tjänsten e-kort upplever 
detta betalningssätt och om tjänsten e-kort är ett betalningssätt som 
användarna har förtroende för i dag. Vi vill få en bättre bild över varför 
användarna upplever tjänsten e-kort på det sättet. Vi vill se hur e-handeln 
förändras för användaren av tjänsten e-kort, vad som skulle påverka 
användaren till att genomföra fler inköp via Internet, vilka fördelar och 
nackdelar användaren anser att tjänsten har och även vilka förändringar 
användaren vill att tjänsten ska genomgå. 
 

1.4 Avgränsning 
Elektronisk handel är att vitt begrepp som innehåller en mängd olika 
frågeställningar. Vi har valt att begränsa oss till att titta på tjänsten e-kort 
och hur e-handeln påverkas för användaren av tjänsten e-kort. För att upp-
satsen inte ska bli för stor och omfattande, har vi valt att avgränsa oss till de 
av FöreningsSparbankens kunder som inneha r tjänsten e-kort. Vi väljer att 
avgränsa bort andra faktorer som påverkar e-handeln, till exempel kulturella 
orsaker och tillgänglighet.  
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2. Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel beskrivs elektronisk handel, definition av e-handel och olika 
betalningssätt vid e-handel med deras för- och nackdelar. 
 

2.1 Vad är e-handel? 
Internet har alltid använts för att införskaffa saker. Det första som byttes 
mellan varandra var programfiler och information eller så gjordes dessa 
tillgängliga för en publik. Tidigt sattes också ett pris på de här resurserna. 
När e-handel kommer på tal i dag, tänker de flesta av oss i första hand på 
konsumenthandel, elektroniska kataloger med skivor, kläder eller böcker 
som vi kan beställa och ibland betala via Internet. Mest utbredd är handeln 
mellan företag i USA. (Dahlgren, 2002) 
 
Elektronisk konsumenthandel kan gälla i stort sett alla typer av varor. Det 
kan vara bilar, kläder, datorer och resor. Dessa produkter och tjänster kan 
beställas och ibland betalas via Internet, men varorna måste fysiskt 
transporteras till kunden. En annan typ av varor, som köps och säljs på 
Internet, är sådant vi använder direkt i datorn, till exempel programfiler eller 
musik. E-handel kan handla om i stort sett alla typer av varor, från så kallade 
sällanköpsvaror som kylskåp, byggmaterial och datorer till färskvaror som 
mjölk och tomater. Det som lockar många försäljare att söka sig till digitala 
marknader är bland annat den ökade efterfrågan som följer av större 
geografisk räckvidd. (ibid.) 
 
Det framgår av Dahlgren (2002) att det inte är helt enkelt att hitta trovärdiga 
siffror över e-handelns omfattning. Siffrorna varierar mycket mellan olika 
källor och siffrorna är ofta prognoser över framtida e-handel. Enligt 
Konkurrensverket (2001), som gjort undersökningar i tre oberoende företag, 
gör den genomsnittlige nätshopparen mellan 1,5 och 4 inköp per månad.  
 
Det är en tydlig trend att kvinnor och personer som är äldre än 65 år blir allt 
fler bland både Internetanvändare och e-handlare. I maj 1998 var det 34 
procent av de Internetanvändande männen som e-handlade, det vill säga  
köpte varor och tjänster i hemmet. Av kvinnorna var det 21 procent som e-
handlade i hemmet. 1999 e-handlades det i Sverige för 2,5 miljarder kronor, 
vilket utgör en mycket liten del av den samlade konsumenthandeln. 
(Dahlgren, 2002) 
 
E-handeln är jämnt spridd över alla åldrar, bortsett från personer som är 
äldre än 65 år vilka mer sällan handlar på Internet. I Europa är det i snitt 7-
10 procent av Internetanvändarna som är nätshoppare, men i USA är den 
siffran uppe i 30 procent. I Sverige har 56 procent av befolkningen tillgång 
till Internet medan den ligger i USA på 46 procent.  
(Konkurrensverket, 2001) 
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2.1.1 Definition på e-handel 
En bra definition på elektronisk handel har gjorts av IT-kommissionen:  
 
"Med elektronisk handel avses aktiviteter som elektroniskt knyter samman 
affärspartners. Det gäller marknadsföring, försäljning och distribution. Det 
avser såväl de system som företag använder för att effektivisera 
informationsutbytet med sina sedan tidigare kända partners, som system där 
affärsrelationer kan skapas mellan företag som inte tidigare känner 
varandra."  
(Citat Anne-Marie Nilsson, IT-kommissionen, 1995-09-20) 
 
Turban (2002) tar upp definition av e-handel utifrån följande perspektiv: 
 

• Kommunikationsperspektiv – E-handeln omfattar överlämnande av 
information, leverans av produkter/tjänster eller betalningar som kan 
ske genom telefon, dator eller på något annat elektroniskt sätt. 

 
• Affärsperspektiv – E-handel är en tillämpning av teknologi med 

syfte att automatisera affärstransaktioner och arbetsflöde. 
 

• Serviceperspektiv – E-handeln är ett verktyg som uttalar företagens, 
ledningens och kundens önskan att minska servicekostnader, öka 
produktens kvalitet och förkorta leveranstid. 

 
• Onlinepers pektiv – E-handel möjliggör inköp och försäljning av 

produkter och information över nätet.  
 
 
2.2 Betalningsalternativ 
I dag finns det ett antal olika betalningsalternativ, som används vid e-handel. 
Ett av de problem som e-handeln brottas med är förtroende vid betalning. 
Att betala mot faktura är ett system som innebär hög säkerhet, men 
hanteringen av dessa räkningar gör att en del av poängen med e-handeln 
försvinner. Att göra betalningen elektroniskt går fortare och är billigare. 
Elektronisk betalning har hittills skett via betalkort av olika slag, men att 
lämna ut sitt kontonummer på Internet förknippas med en risk. De många 
skräckexempel med vilsekomna kortnummer som uppmärksammas av 
medierna har en viss tillbakahållande effekt på konsumenterna. 
(Dahlgren, 2002)  
 
Vi ska redogöra generellt för Orbiscom O-card och två andra vanliga betal-
ningsalternativ vid elektronisk handel, kontokortsbetalning och direktbet-
alning. 
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2.2.1 Orbiscom O-card 
Orbiscom är ett världsledande företag inom säker e-handel och betal-
kortsteknologi. O-card är en mjukvarulösning som är utvecklad för att 
skydda kortinnehavaren mot kreditkorts bedrägerier på Internet. Med O-card 
behöver inte kreditkortsinnehavaren använda sitt ordinarie kortnummer på 
Internet, genom att det genereras ett unikt och kontrollerat nummer för varje 
kund vid varje betalningstranskation. Det innebär att kortinnehavarens 
ordinarie kortnummer aldrig kan fångas upp via Internet eller via åtkomst av 
försäljarens datorsystem eftersom det ordinarie kortnumret aldrig mottas av 
försäljaren. (FlashCommerce, 2000) 
 
Användningen av O-card mjukvaran innebär att kunderna varken behöver 
förändra sitt sätt att genomföra inköp eller någon ytterligare hårdvara. Det 
kontrollerade numret är ett giltigt kreditkortsnummer och försäljaren 
behöver därmed inte göra några förändringar i sitt betalningssystem och O-
card mjukvaran medför inga förändringar i de existerande kreditkorts-
betalningssystemen. (ibid.) 
 
Orbiscoms teknologi, vilken även kallas för O-power™, var år 2001 till-
gängligt för mer än 500 miljoner kortinnehavare världen över.  
(HgCapital, 2001) 
 
E-handeln finns inom flera olika varianter av teknologier, vilket betyder att 
Orbiscoms lösningar kan användas i flera olika plattformar för att vidare-  
utveckla och acceptera nya betalningskanaler. Orbiscoms systemarkitektur 
är utvecklad för att vara kompatibel med ett flertal åtkomstmöjligheter mot 
Internet. Systemet tillhandhåller en valmöjlighet för att existerande impl-
ementationer ska kunna uppgraderas för att användas av WAP-telefoner, 
digital-TV eller nästa generation av åtkomstmöjligheter mot Internet. E-
handeln växer, vilket innebär att Orbiscom hjälper utfärdare att vara steget 
före med ny teknologi utan att behöva investera i fullständigt nya system och 
förser företag med framtidssäkra lösningar vilka skyddar företagets invest-
eringar och marknadsposition. (Orbiscom, 2003) 
 
 

2.2.2 Betalning med kontokort 
Betalning med kontokort över Internet är i dag mycket vanligt. Det är det i 
princip enda i dag välfungerande sättet, om konsumenter vill handla med 
andra länder. Det finns emellertid flera problem involverade. Ett är att 
bekräfta identiteten på både säljare och köpare. Ett annat är att det finns risk 
för att kortnumret ska hamna i orätta händer. Detta betalningsalternativ är 
ändå bekvämt och säkert vid stark kryptering, även om bedrägerivarning ut-
färdas. (Företagsreceptionen, 1999) 
 
Det finns två olika krypteringssätt för att överföra information om betal-
ningen vid kontokortsbetalning. Dessa två sätt är SSL (Secure Socket Layer) 
och SET (Secure Electronic Transaction). (Westholm, 2003) 
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Vid SSL-kryptering lämnas kortnumret till handlaren via ett webbformulär, 
där en säker förbindelse har etablerats mellan kundens dator och det säljande 
företagets server med SSL-kryptering, en krypteringsteknik som finns i de 
flesta webbservrar. Säljaren måste köpa ett verifikat, som garanterar att 
innehavaren är den han påstår sig vara. Säljande parten kan också ha en 
säker förbindelse till en bank, som i realtid tar ställning till om köpet ska 
godkännas eller inte. (Westholm, 2003) 
 
SET är ett certifikatbaserat system som erhåller digitala signaturer, där 
parterna entydigt kan identifiera varandra. En "certifikatutgivare" 
(Certificate Authority) delar ut certifikaten och ansvarar för dess rik tighet. 
En certifikatinnehavare kan sedan använda sitt certifikat som en digital 
signatur. (ibid.) 
 
Kreditkortsnumret är skyddat genom att det krypteras. Varken den som 
säljer varor på Internet eller någon annan kan läsa kortnumret. Säljaren 
skickar det krypterade numret vidare till sin bank för kontroll av köparen, 
vilket ibland kräver att säljarens bank frågar köparens bank för att 
säkerställa att betalningen kan utföras. Detta meddelas säljaren, som lugnt 
kan skicka de beställda varorna till köparen. (Fredholm, 1999)  
 
Det är utan tvekan ett ambitiöst och tekniskt väl utvecklat system, som vill 
lösa alla problem, men det anses av många vara alltför krångligt. Handlaren 
måste göra stora investeringar i hård- och mjukvara eller anlita ett 
webbhotell som erbjuder SET, förmodligen till en avsevärd kostnad. 
Konsumenterna måste också ladda ner ett program som installeras på datorn. 
Han är sedan tvungen att använda just den datorn för att göra sina inköp. Det 
finns även farhågor att systemet ska bli trögt och alltför hårdvarukrävande. 
(Westholm, 2003)  
 

2.2.3 Direktbetalning 
Ur fakturautställarens synvinkel fungerar elektronisk direktbetalning nästan 
på samma sätt som direktdebitering. Betalarens konto belastas emellertid 
först efter det att betalaren har godkänt betalningen via självbetjäning och 
försäljaren kan påbörja leveransen av beställningen. Med Direktbetalning 
kan kunder betala enkelt och säkert i sin Internetbutik. En direktbetalning 
genomförs på samma sätt som övriga betalningstjänster i Banken via 
Internet, vilket ger kunden trygghet. Kunden bestämmer sig hos handels-
platsen för vad som ska köpas. Vid "kassan" väljer kunden att betala med 
Direktbetalning och länkas då över till Direktbetalningstjänsten och med 
kunden följer betalningsinformationen. (FöreningsSparbanken, 2003)  
 
Kunden loggar in till Banken via Internet som vanligt och väljer där vilket 
konto som pengarna ska dras ifrån och signerar betalningen med sin 
säkerhetsdosa, allt enligt gängse rutiner. Betalningen utförs direkt och 
pengarna finns butiken tillhanda samtidigt som betalningen bekräftas på 
skärmen för kunden. (ibid.) 
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Kunden länkas sedan tillbaka till en av handelsplatsen angiven sida, där 
kunden får information om att köpet är klart och att varorna kommer att 
levereras. Direktbetalning lämpar sig för dem som säljer varor på Internet till 
kunder i Sverige, då det är de som är anslutna till Internetbanken. För 
utländska kunder rekommenderas kontokort. (FöreningsSparbanken, 2003) 

 
2.2.4 Fördelar och nackdelar 
Enligt Fredholm (2002) finns det ett antal betalningsmetoder som används i 
varierande utsträckning. De här betalningsmetoderna har både fördelar och 
nackdelar som ska redovisas nedan.  
 
Vi tar även med några betalningsmetoder som vi inte har eller kommer att gå 
något djupare in på i den här uppsatsen. Detta enbart för att påvisa några 
fördelar och nackdelar med de alternativa betalningsmetoder som 
förekommer idag. 
 
Oskyddade kontokortsbetalningar 
Med oskyddade kontokortsbetalningar innebär det en säkerhetsrisk 
framförallt för företaget som säljer. Den som köper riskerar krångel om 
numret utnyttjas av andra. Trots allt är riskerna mindre än vad som ibland 
sägs. Internationellt är detta trots allt vanligt och accepterat av många 
konsumenter. I Sverige är det inte på det sättet och oskyddade betalningar 
ska undvikas.  
 
SSL-krypterade kontokortsbetalningar 
Metoden är säker om tillräckligt långa nycklar används. Den underlättar för 
acceptansen, där många köpare känner större säkerhet. Internationellt är 
detta kanske den bästa metoden för B2C5 och i vissa fall även B2B6.  
 
SET 
Standard för kryp terade kontokortsbetalningar från kontokortsföretagen och 
bankerna. Stor säkerhet. Fördelen är att handlaren inte ser konto-
kortsnummer och banken inte ser vilka varor som handlats. Nackdelen är 
komplicerad och dyrbar teknik som krånglar samt bristande kompabilitet 
mellan olika programvaror. Bankerna tar allt för mycket betalt för tjänsten 
och administrationen är omfattande för säljföretaget. Det finns en klar risk 
att SET aldrig slår igenom.  
 
Direktbetalning  
Marknadsförs hårt av banker i Norden. Nackdelen är att det fungerar dåligt 
för internationell handel, eftersom den som säljer på nätet måste ha avtal 
med allt för många banker. Bankerna tar bra betalt för tjänsten. 
 
Pappersfaktura 
Fungerar bra för försäljning i Sverige. Pålitliga svenskar sköter betalningen. 
Kan däremot inte rekommenderas för internationell näthandel. 

                                                 
5 B2C = Business-to-Consumer, vilket innebär handel mellan företag och konsumenter. 
6 B2B = Business-to-Business, vilket innebär handel mellan företag och företag. 
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Postförskott 
Det här är den sämsta metoden och absolut sista utvägen. Fördelen är att 
säljaren alltid får betalt, nackdelen är att det krävs ett personligt besök på 
något av Postens utlämningsställen. 
 
 

2.2.5 Förtydligande av betalningsalternativen 
 
 Fördelar Nackdelar 
Orbiscom O-card - behöver inte lämna ut 

kortnummer 
- generas ett unikt nummer 
- behövs inga förändringar i 
existerande betalningssystem 
- plattformsoberoende 
- uppgradering av existerande 
implementationen för 
användning av WAP, digital-
TV med mera 
 

 

Kontokort - Fungerar även utomlands 
- Ambitiöst och tekniskt 
välutvecklat system 

- Identifiering 
- Kortnummer kan hamna i orätta 
händer 
- Endast säkert vid stark 
kryptering 
- Krångligt  
- Dyrt  
- Stora investeringar i hård- och 
mjukvara 
- Kan endast använda från en 
dator 
 

Direktbetalning  - Enkelt och säkert 
 

- Fungerar inte utomlands 
- Dyrt  
 

Tabell 1. Fördelar och nackdelar för betalningsalternativen. Källa: Orbiscom ( 2003), Westholm (2003), 
FöreningsSparbanken (2003), Dahlgren (2002), Fredholm (1999), Fredholm (2002) och Företagsrecpetionen 
(1999).  
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3. Metod 
Avsikten med det här kapitlet är att i så hög grad som möjligt verifiera vårt 
val av metoder genom att beskriva vad en metod är, forskningsansats, 
metodval, datainsamlingsmetod, urval av respondenter och tillväga-
gångssätt.  
 

3.1 Vad är en metod? 
En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny 
kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod. Det 
betyder inte att alla metoder är lika hållbara eller tål en kritisk prövning lika 
bra. (Holme och Solvagn, 1997) 
 

3.2 Forskningsansats 
Man kan härleda slutsatser med hjälp av två olika ansatser. Dessa två 
ansatser är induktion och deduktion. Vid induktion skapas teorier och 
modeller utifrån våra sinnesupplevelser. Det innebär att allmänna generella 
slutsatser dras utifrån empiriska fakta. Deduktion är när undersökaren utifrån 
teorier och modeller formar hypoteser som är testbara påståenden om 
verkligheten, för att sedan gå ut och testa dessa. Genom logisk slutledning 
nås resultat och befintliga teorier utvecklas.  
(Eriksson och Wiedersheim, 1997) 
 
Vi utgick från vår forskningsfråga och fann att en deduktiv ansats var mest 
lämplig för att besvara vårt syfte.  
 

3.3 Metodval – kvalitativ metod eller kvantitativ metod 
Det finns ingen absolut skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Alla metoder är arbetsredskap, som i olika grad använder sig av diverse 
metodiska principer som analytiska principer samt system- och aktörs-  
principer. Både det kvalitativa och det kvantitativa angreppssättet är inriktat 
på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda 
människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra. Det 
centrala med kvalitativa metoder är att genom olika sätt samla information 
för att dels få en djupare förståelse för det problem som studeras, men också 
för att kunna beskriva helheten av de sammanhang som detta inryms i, vilket 
ofta sker genom en fallstudie i form av djupintervjuer utan fasta fråge- eller 
svarsalternativ. Grovt och enkelt menas att den grundläggande skillnaden 
kommer till uttryck i att forskaren med kvantitativa metoder omvandlar 
informationen till siffror och mängder. (Holme och Solvagn, 1997) 
 
Vi ska beskriva dessa två metoder lite närmare genom att belysa vad det är 
som konkret kännetecknar dessa två angreppssätt. Kvalitativa metoder kan 
ha ett förklarande syfte och kvantitativa metoder kan omfatta förhållandevis 
få enheter. Utifrån de kännetecken vi här har angivit blir sedan frågan vilka 
starka och svaga sidor de två metoderna har. (ibid.) 
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Det som närmare kännetecknar dessa angreppssätt beskrivs i följande 
punkter: (Holme och Solvagn, 1997) 
 

3.3.1 Kvalitativ metod 
 

1. Följsamhet: Forskaren eftersträvar bästa möjliga återvinning av den 
kvalitativa variationen. 

2. Riklig information om få undersökningsenheter; går på djupet. 
3. Osystematiska och ostrukturerade observationer, till exempel djup-

intervju eller intervjumall utan fasta frågor eller svarsalternativ. 
4. Man intresserar sig för det säregna, det unika eller det eventuellt 

avvikande. 
5. Närheten till det levande: insamlingen av information sker under 

betingelser som ligger nära den verklighet man vill undersöka. 
6. Man intresserar sig för sammanhang och strukturer. 
7. Beskrivning och förståelse. 
8. Deltagare eller aktör: Forskaren observerar fenomenet inifrån. Han 

vet om att han påverkar resultatet genom det faktum att han är 
närvarande. Han kan även delta som aktör. 

9. Jag- du- relation mellan forskaren och den undersökte 

 

3.3.2 Kvantitativ metod 
 

1. Precision: Forskaren eftersträvar en maximalt god avspegling av den 
kvantitativa variationen. 

2. Ringa information om många undersökningsenheter; går på bredden. 
3. Systematiska och strukturerade observationer, till exemepl enkät med 

fasta svarsalternativ. 
4. Man intresserar sig för det gemensamma, det genomsnittliga eller 

representativa. 
5. Avstånd till det levande: Insamlingen av information sker under 

betingelser som skiljer sig från den verklighet man vill undersöka. 
6. Man intresserar sig för åtskilda variabler. 
7. Beskrivning och förklaring. 
8. Åskådare eller manipulatör: Forskaren iakttar fenomenet utifrån och 

strävar efter en roll som observatör. Variationen för variabler kan 
manipuleras fram.  

9. Jag- det- relation mellan forskaren och det undersökta. 
 
 
Punkterna ovan ger en idealiserad bild över dessa två huvudsakliga 
angreppssätt. Det finns inte ett enda kriterium i tabellerna ovan som, var för 
sig, är tillräckligt för att man ska välja en kvalitativ eller en kvantitativ 
metod. Vi ska inte ge någon uttömmande översikt av metodernas starka och 
svaga sidor, genom att detta knappast är möjligt att göra. Det är först när 
man själv använder sig av metoderna, som man på allvar kan förstå vilka 
möjligheter och begränsningar de rymmer. (ibid.) 
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Kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de visar på den totala 
situationen. En sådan helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för sociala 
processer och sammanhang. Ytterligare en sak som skiljer dessa metoder åt 
är att kvalitativa studier präglas av flexibilitet medan den kvantitativa 
präglas av strukturering. (Holme och Solvagn, 1997) 
 

3.4 Kombination av kvalitativ och kvantitativ metod 
Kvalitativa undersökningar blir en uppföljning av kvantitativa 
undersökningar. Vi använder kvalitativa och kvantitativa metoder både 
under datainsamlingen och analyseringen av informationen. Båda metoderna 
används alltså samtidigt i en och samma undersökning. Därigenom kan båda 
informationstyperna ömsesidigt stärka varandra. Det finns ofta en del att 
vinna genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder, till 
exempel att forskaren får bredare information. (ibid.) 
 

3.5 Datainsamlingsmetod 
Enligt Yin (1994) finns det fem undersökningsstrategier att välja bland. 
Dessa är: experiment, survey, arkivana lys, historia samt fallstudie. Valet av 
undersökningsstrategi är beroende av tre faktorer:  
 

• Typ av forskningsfråga 
• Vilken grad av kontroll forskaren har över händelser och beteende 
• Graden av fokusering på nutida händelser 

         
Strategi Forskningsfråga Kontroll Nutida fokus  
Experiment ”hur”,”varför” Ja Ja 

 
Survey 

”vem”,”vad”,”var”, 
”hur många”,”hur mycket” 

 
Nej 

 
Nej 

 
Arkiv analys 

”vem”,”vad”,”var”, 
”hur många”,”hur mycket” 

 
Nej 

 
Ja/Nej 

Historia ”hur”,”varför” Nej Nej 

Fallstudie ”hur”,”varför” Nej Ja 
Tabell 2.Undersökningsmetoder Källa: Yin  (1994). 

 
Fallstudiemetoden fokuserar på forskningsfrågor med hur och varför i en 
miljö, där forskaren inte har kontroll över händelserna och där händelserna 
sker eller har skett. Eftersom vi har ett nutida fokus, forskningsfrågor med 
hur och varför och inte har kontroll över händelserna, så passar fallstudie-
metoden bra i vårt fall. En fallstudie kan göras som en singel case study, 
vilket innebär ett och samma fall, men forskaren kan också använda sig av 
flera fall och då kallas det för multiple case study. (Yin, 1994).  
 
En fallstudie är en datainsamlingsmetod, som sträcker sig över en kortare 
eller längre period. Den går ut på att forskaren samlar in all relevant 
information som kan finnas om ett, eller ett fåtal fall exempelvis ett eller 
flera företag, eller en eller flera skolor väljs ut.  
(Svenning och Lorentz, 1997). 
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Man varvar olika typer av data med varandra, intervjuer och observationer. 
Eftersom allt material organiseras kring ett eller ett fåtal specifika fall, ger 
metoden en utmärkt tydlig bild av förloppet. (Svenning och Lorentz, 1997). 
 
Enligt Yin (1994) kan empirisk data till en fallstudie samlas in genom sex 
olika datakällor. Dessa är: dokumentation, arkivmaterial, intervjuer, direkta 
observationer, deltagande observationer samt fysiska artefakter. Exempel på 
dokumentation är rapporter, händelser, administrativa dokument även 
undersökningar av samma fall samt artiklar. Enligt Yin (1994) har de olika 
datainsamlingsmetoderna alla olika styrkor och svagheter som framgår av 
tabell 3. 
 
Informationskälla  Styrkor Svagheter 
 
 
Dokumentation 

- Varaktighet 
- Tillbakadragen 
- Exakt 
- Heltäckande 

- Liten möjlighet att 
återkomma 
- Praktiskt urval 
- Avslöjande partiskhet 
- Svag åtkomst 

 
Arkivmaterial 

(Som dokumentation) 
- Precis  
- Kvantitativ 

(Som dokumentation) 
- Åtkomst tack vare privata 
anledningar 

 
 
Intervju 

- Målinriktade 
- Ger insikt 

- Partiskhet vid dåligt 
utformade frågor 
- Partisk respondent 
- Otillräcklighet på grund av 
svaga svar 
- Respondent svarar som 
forskaren vill 

 
 
Direkt observation 

- Verklighet - Tar tid 
- Urvalet 
- Respondenten svarar som 
forskaren vill 
- Hög kostnad 

 
Deltagande observation 

(Som direkt observation) 
- Insiktsfull 

(Som direkt observation) 
- Partisk då undersökaren 
kan påverkas 

 
Fysiska artefakter 

- Insikt i kulturella 
särdrag 
- Insikt i tekniska 
moment 

- Selektivitet 
- Tillgänglighet 

 Tabell 3. Källor för information: styrkor och svagheter. Källa: Yin (1994). 

 

3.5.1 Kvalitativ intervju  
Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen 
liknar en vardaglig, i formen av ett vanligt samtal. Det innebär att detta är 
den intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen av under-
sökningspersonerna, utan man strävar tvärtom efter att låta dem få påverka 
samtalets utveckling. Forskaren har endast gett dem tematiska ramar, även 
om han samtidigt måste försäkra sig om att han får svar på de frågor han 
önskar belysa. (Holme och Solvagn, 1997) 
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3.6 Urval av respondenter 
Vårt studieobjekt är tjänsten e-kort som FöreningsSparbanken lanserade i 
september 2002. Det vi ville fastställa var hur användarna av tjänsten e-kort 
upplever tjänsten som betalningsalternativ. 
 
Urvalet av respondenter är FöreningsSparbankens kunder som är 
registrerade användare av tjänsten e-kort. Urvalet är 5.000 slumpmässigt 
utvalda användare av totalt cirka 30.000 stycken, utspridda över hela 
Sverige, och av dem är 2.500 kvinnor och 2.500 är män. Vi siktade på att 
ungefär 1.000 användare skulle svara på enkäten, därmed ansåg vi att 5.000 
var ett bra antal för att få in svarsunderlaget. 
 

3.7 Tillvägagångssätt 
För att kunna undersöka det uppställda området krävdes kunskap kring det 
ämnesområde vi valt att undersöka och denna kunskap införskaffades 
framförallt genom litteraturstudier. Först kontaktade vi Förenings-
Sparbanken på vår hemort för att se om vi kunde inhämta fakta, men de 
hänvisade oss till huvudkontoret i Stockholm, där de ansvariga för tjänsten 
e-kort sitter, och då tog vi kontakt med dem med hjälp av telefon.  
 
Vi förklarade vad uppsatsen skulle handla om och hur vi hade tänkt oss att 
gå tillväga. Vår informator på FöreningsSparbanken hjälpte oss med att få 
tillgång till berörda respondenter genom att via ”meddelanden” i Banken via 
Internet skicka ut vår enkät. Vi gjorde även en intervju med den ansvarige 
för tjänsten e-kort, vilken egentligen inte ger någon förklaring till våra 
forskningsfrågor utan endast en generell förklaring till  Förenings-
Sparbankens tjänst e-kort.  
 

3.8 Datakällor 
De datakällor vi använt oss av har varit en enkätundersökning, en 
telefonintervju och litteraturstudier. Vi valde att göra en enkätundersökning 
genom att vi ville få ett stort svarsunderlag från många respondenter, för att 
genomföra en relevant undersökning. Vi har även använt oss av Internet för 
att införskaffa kunskap om ämnet. Relevant litteratur för vår undersökning 
har vi hittat på Luleå tekniska universitets bibliotek samt på Luleå kommuns 
folkbibliotek. Litteraturen i vår undersökning var bland annat böcker om 
intervjuer, fallstudieteknik och e-handel.   
 

3.9 Konstruktion av enkät och intervjufrågor 
I och med att vår enkät hade en del frågor med öppet slut innebar det att 
respondenterna kunde fylla i följdfrågor, där vi tyckte att det var relevant för 
att få ett mer tillförlitligt resultat.  
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Vi använder oss av kvalitativa och kvantitativa metoder när vi samman-
ställer och analyserar enkäten och vid analysering av intervjun använder vi 
oss av kvalitativ metod.    
 

3.10 Validitet och reliabilitet 
Måttparametrar, mätinstrument, test och undersökningsmetoder måste vara 
reliabla och valida för att vara användbara och lämpliga. Uppfylls inte dessa 
krav har inte forskningsresultaten vetenskapligt värde. (Ejvegård, 1996) 
 

3.10.1 Validitet  
Enligt Ejvegård (1996) menas med validitet att man som forskare verkligen 
mäter det som man avser att mäta. Validitetsprövning är svårare än 
reliabilitetsprövning. Validiteten i kvantitativa undersökningar är beroende 
av vad vi mäter och om detta är utklarat i frågeställningen. Det innebär att 
informationen också har en definitionsmässig validitet.  
 
Detta innebär, enligt Holme och Solvagn (1996), att operationaliseringen av 
de teoretiska variablerna måste ha gjorts på sådant sätt att den teoretiskt 
definierade variabeln och den operationaliserade variabeln sammanfaller i så 
stor utsträckning som möjligt. I kvalitativa undersökningar har man en 
mycket större närhet till det som studeras.  
 

3.10.2 Reliabilitet 
Reliabilitet i kvantitativa studier bestäms av hur mä tningar utförs och hur 
noggrann man är vid bearbetningen av informationen. Med reliabilitet menar 
man att resultaten ska vara tillförlitliga. Om ingenting förändras i en 
population, ska två undersökningar med samma syfte och med samma 
begrepp och frågeställningar ge samma resultat. (Svenning, 1996) 
 
Holme och Solvagn (1996) menar att reliabilitet betyder att den information 
man har samlat i kvalitativa studier är pålitlig. För att göra studien så reliabel 
som möjligt har vi bifogat intervjuguiden och enkätunderlaget. På så sätt kan 
läsaren förmodligen avgöra om materia let är trovärdigt eller inte. 
 
 
 

 

Låg validitet 
Låg reliabilitet 

Låg validitet 
Hög reliabilitet 

Hög validitet 
Hög reliabilitet  

 
Figur 1. Validitet och reliabilitet hos en undersökning. Källa: Arbnor & Bjerke (1994) 
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3.10.3 Förtydligande av validitets- och reliabilitetsfiguren 
Figuren förklarar reliabilitet och validitet på ett relativt enkelt sätt. Bilden 
längst till vänster innebär att det är låg validitet och låt reliabilitet, vilket 
betyder att forskaren inte har mätt det som avsågs att mäta och att resultatet 
inte är tillförlitligt. Bilden i mitten innebär att det är låg validitet och hög 
reliabilitet, vilket innebär att forskaren inte har mätt det som avsågs att mäta 
men att resultatet är tillförlitligt. Bilden längst till höger innebär att det är 
hög validitet och hög reliabilitet, vilket innebär att forskaren har mätt det 
som avsågs att mäta och att resultatet är tillförlitligt. 
 

3.11 Visualisering av metodval 
För att underlätta för läsaren har vi nedan gjort en sammanfattning av vårt 
metodval. De mörklagda rutorna är de metoder som vi har valt i vår 
undersökning och de vita rutorna är de alternativ som vi har beaktat. 
 

 
Figur2. Metodval i vår uppsats Källa: Egen konstruktion. 

Induktiv  Deduktiv  Forskningsansats 

Angreppssätt 

Undersökningsstrategi 

Kvalitativ  Kvantitativ 

Experiment  

Survey  

Arkivanalys 

Historia  

Fallstudie  

Val av fallstudie-
objekt 

e-kort 

Datainsamlingsmetod 

Dokumentation  Arkivmaterial  

Intervju, enkät 

Direkt-
observation  

Deltagande 
observation  

Fysiska 
artefakter  

Kontokort  

Direktbetalning  
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3.11.1 Förtydligande av visualisering av metodval 
Vi utgick från vår forskningsfråga och fann att deduktiv ansats vara mest 
lämplig för att besvara vårt syfte, genom att vi utgått från de teorier vi valt 
och gått ut i verkligheten och testar dem. Vi använder oss av kvalitativa och 
kvantitativa metoder när vi sammanställer och analyserar enkäten och vid 
analysering av intervjun använder vi oss av kvalitativ metod. Eftersom vi har 
ett nutida fokus, forskningsfrågor med hur och varför och att vi inte kan 
styra över respondenternas svar, anser vi att fallstudiemetoden passar bra.  
 
Vårt val av fallstudieobjekt är tjänsten e-kort eftersom den är en relativt ny 
tjänst hos FöreningsSparbanken. Datainsamlingsmetoden som vi använt oss 
av är en telefonintervju och en enkätundersökning, genom att vi ville ha ett 
brett svarsunderlag från många respondenter. Telefonintervjun är endast 
genomförd för att ge läsaren en generell förståelse av tjänsten e-kort. 
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4. Empirisk undersökning 
I detta kapitel presenteras först fallstudieföretaget FöreningsSparbanken 
och sedan FöreningsSparbankens tjänst e-kort. Vidare presenteras en 
bearbetad framställning av enkät- och intervjusvaren.  
 

4.1 Fallstudieföretaget 
FöreningsSparbanken bildades 1997, då Föreningsbanken och Sparbanken 
gick samman. Bankens gemensamma historia sträcker sig tillbaka ända till 
1820. Då bildades landets första sparbank i Göteborg efter europeisk 
förebild. Sparbanksidén fick snabbt fäste i Sverige och som mest fanns det 
498 sparbanker i landet år 1928. Därefter började de att slå sig samman för 
att bli starkare. När Sparbanken Sverige bildades 1992 valde närmare 90 
sparbanker att fortsätta vara fristående banker och istället samarbeta med 
Sparbanken Sverige. (FöreningsSparbanken, 2003)  
 
FöreningsSparbanken är en av Nordens största bankkoncerner. Vid årsskiftet 
2002-2003 hade koncernen ca 16.000 anställda, varav ca 9 700 i Sverige. 
FöreningsSparbankskoncernen har ca 4,2 miljoner privatkunder i Sverige 
och ytterligare ca 3,4 miljoner privatkunder i Baltikum. Fristående 
sparbanker och delägda banker har ytterligare ca 1,7 miljoner privatkunder. 
(ibid.) 
 

4.2 FöreningsSparbankens tjänst e-kort 
FöreningsSparbankens tjänst e-kort lanserades i september 2002 och det 
fungerar så att kunden kopplar själva tjänsten till sitt vanliga bankkort eller 
betalkort. Kunden kan sedan betala med sitt kort genom att logga in till sitt 
e-kort på Internet eller genom att ladda hem en programvara, som själv 
känner av när kunden ska betala något i en e-butik. Med e-kort skapas ett 
unikt e-nummer till kundens kort varje gång denne ska betala. Detta e-
nummer fungerar bara hos ett inköpsställe och kunden bestämmer själv för 
vilket belopp e-numret ska gälla. Giltighetstiden för e-numret är automatiskt 
begränsad till en månad. (FöreningsSparbanken, 2003)  
 
Endast FöreningsSparbankens bakomliggande säkerhetssystem kan koppla 
ihop kundens unika e-nummer med dennes ordinarie kort. Inköpsstället ser 
ingen skillnad på ett e-kort och ett vanligt bank- eller betalkort. Vid 
sedvanlig kontroll vid köptillfället erhåller inköpsstället samma svar som om 
kunden använt ett vanligt bank- eller betalkort. När kunden använder sitt e-
kort är kommunikationen till FöreningsSparbanken SSL-krypterad (Secure 
Socket Layer) (se avsnitt 2.2.2). En liknande tjänst som tjänsten e-kort 
används redan flitigt i många länder i Europa och i USA. (ibid.)  
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Tjänsten e-kort fungerar till ett flertal kort som är utgivna av Förenings-
Sparbanken. Just nu kan man ansluta Bankkort Visa, Bankkort MasterCard, 
Bankkort Maestro, Betalkort MasterCard, Betalkort Visa, Platinum 
MasterCard, Världsnaturkortet MasterCard och Världsnaturkortet Maestro. 
(FöreningsSparbanken, 2003) 
  
Tjänsten innebär säkra köp både i Sverige och utomlands och gör det enklare 
att beställa varor via Internet och även att kunden slipper betala 
postförskottsavgifter. På Förenings-Sparbankens nya handelsplats Handla 
finns det tusentals varor att inhandla från olika branscher. I dessa butiker kan 
kunder använda sitt e-kort. (ibid.) 
 
Det som krävs för att kunna använda tjänsten e-kort är att kunden måste ha 
ett av FöreningsSparbankens bank- eller betalkort och vara ansluten till 
Banken via Internet. Kunden erhåller en personlig kod, vilken kunden 
beställer i Banken via Internet och måste även ha tillgång till en dator med 
Internetuppkoppling. (ibid.) 
 
Tjänsten e-kort går att använda så snart kunden blivit registrerad som e-korts 
kund hos FöreningsSparbanken. Det går att använda e-kortet utan att prog-
ramvaran laddas ner, men då kan kunden inte dra nytta av alla funktioner 
som e-kortet innefattar. Programvaran är inte för tillfället anpassad till alla 
operativsystem.  Kunden kan maximalt köpa för 10.000 kronor med sitt e-
kort och giltighetstiden för ett e-nummer är alltid en månad. Görs däremot 
ett flergångsköp, så bestämmer kunden själv en giltighetstid mellan 1-24 
månader. Vill kunden stänga av ett aktivt e-nummer, markerar kunden det 
bara på sidan med aktuella köp och klickar på knappen stäng. Om det händer 
att kunden måste spärra sina kort, på grund av att denne exempelvis har 
tappat bort det, så spärras även tjänsten e-kort automatiskt. (ibid.) 
 
Det går för närvarande inte att handla med e-kortet överallt på grund av att 
alla köpställen inte stödjer användningen av e-kort. Exempelvis när kunden 
ska gå på bio och köper sin biobiljett på SF:s (Svensk Filmindustri) hemsida, 
måste kunden för närvarande legitimera sig med sitt vanliga kontokort. Men 
det är ett problem som banken för närvarande håller på att lösa. (ibid.) 
 

4.3 Tillvägagångssätt 
Vi genomför en telefonintervju och distribuerar en enkät till totalt 5.000 
användare av tjänsten e-kort. Vi genomförde även en pilotenkät innan vi 
lämnade enkäten vidare till FöreningsSparbanken, men resultatet från den 
enkäten redovisar vi inte här. Enkäten har vår informator vid Förenings-
Sparbanken distribuerat ut till de slumpmässigt utva lda kunderna via 
”meddelanden” i Banken via Internet. Av totalt 5.000 lämnade enkäter är 
200 enkäter besvarade, vilket ger en svarsfrekvens på 4 procent. Vårt 
bortfall kan bero på att det är få användare som läser de meddelanden som 
finns på Banken via Internet. 
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4.4 Resultat av fallstudien 
Vi redogör nedan för de frågor som huvudsakligen är relevanta för att svara 
på våra forskningsfrågor och syftet med uppsatsen. De övriga frågorna läggs 
i en bilaga sist i uppsatsen. 
 

4.4.1 Enkätundersökning 
Respondenternas svar presenteras efter varje fråga. 
 
Hur många inköp gjorde ni i genomsnitt innan e-kortet infördes? 
 
Den här frågan har åtta svarsalternativ. De alternativen ligger mellan 
intervallet inga och mer än 10 per månad.  
 

• Inga 8,5 % 
• 1-2 per ÅR 35,5 % 
• 3-5 per ÅR 28 % 
• 6-11 per ÅR 18,5% 
• 1-2 per MÅNAD 7 % 
• 3-5 per MÅNAD 2 % 
• 6-10 per MÅNAD 0 % 
• > 10 per MÅNAD 0,5 % 

 
 
Vilken sorts produkter handlade ni via Internet innan e-kortets införande? 
 
Den här frågan har totalt 15 olika svarsalternativ och respondenterna har 
möjlighet att fylla i flera olika alternativ.  
 

• Datortillbehör 17,6 %  
• Musik 16,3 % 
• Annat 13,1 % 
• Böcker 13,1 % 
• Filmer 11,7 % 
• Kläder 7 % 
• Radio/TV 4,2 %  
• Aktier 3,8 % 
• Tidningar 3,2 %  
• Kontorsvaror 3 % 
• Inget 2 % 
• Mat 1,6 % 
• Biltillbehör 1,4 % 
• Sportartiklar 1,2 % 
• Djurartiklar 0,8 % 
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Om ni handlade via Internet innan e-kortets införande – vilket betalnings-
alternativ använde ni huvudsakligen vid inköp? 
 
Den här frågan har fem svarsalternativ. Dessa är Faktura, Kontokort, 
eFaktura, Direktbetalning och Postförskott.  
 

• Faktura 35,2 % 
• Kontokort 31,6 %  
• Postförskott 24,9 %  
• Direktbetalning 7,3 % 
• eFaktura 1 % 

 
 
Om ni har använt någon/några av dessa betalningsalternativ – anser ni att 
det betalningssättet kändes säkert? 
 
Denna fråga har tre svarsalternativ. Dessa var Ja, Nej, Vet ej / ingen 
uppfattning.  
 

• Ja 80,3 % 
• Nej 12,4 % 
• Vet ej / ingen uppfattning 7,3 % 

 
 
I och med e-kortets införande – Gör ni fler inköp via Internet än tidigare? 
 
Den här frågan har tre svarsalternativ. De alternativen är Ja, Nej och Vet ej / 
ingen uppfattning.  
 

• Ja 43,5 % 
• Nej 48,5 % 
• Vet ej / ingen uppfattning 8 % 

 
 
Hur många inköp gör ni i genomsnitt med e-kortet?  
 
Den här frågan har åtta svarsalternativ. De alternativen ligger mellan 
intervallet inga och mer än 10 per månad.  
 

• Inga 17 % 
• 1-2 per ÅR 15 % 
• 3-5 per ÅR 26 % 
• 6-11 per ÅR 26,5 % 
• 1-2 per MÅNAD 12,5 % 
• 3-5 per MÅNAD 2,5 % 
• 6-10 per MÅNAD 0 % 
• > 10 per MÅNAD 0,5 % 
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Vilken sorts produkter handlar ni via Internet med e-kortet? 
 
Den här frågan har 15 svarsalternativ som vi redovisar nedan för att läsaren 
på ett enkelt sätt ska se vilka produkter som respondenterna handlar.  
 

• Datortillbehör 18 %  
• Musik 15,2 % 
• Annat 15,1 % 
• Böcker 13,3 %  
• Filmer 12,3 % 
• Kläder 5,3 % 
• Inget 4,8 % 
• Radio/TV 4,1 %  
• Tidningar 3,1 %  
• Kontorsvaror 2,4 % 
• Sportartiklar 2,2 % 
• Aktier 1,6 % 
• Biltillbehör 1,2 % 
• Djurartiklar 0,8 % 
• Mat 0,6 % 

 
 
Har e-kortet påverkat er att handla dyrare produkter? 
 
Den här frågan har tre olika svarsalternativ. De alternativen är Ja, Nej och 
Vet ej / ingen uppfattning.  
 

• Ja  6,5 % 
• Nej 80 % 
• Vet ej / igen uppfattning 13,5 % 
  

 
Upplever ni det säkrare att handla via Internet i och med e-kortets 
införande? 
 
Den här frågan har fyra svarsalternativ. De alternativen är Ja, Nej, Lika 
säkert och Vet ej / ingen uppfattning.  
 

• Ja  84,5 % 
• Nej 4 % 
• Lika säkert 4 % 
• Vet ej / igen uppfattning 7,5 % 
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Anser ni det har underlättat era inköp via Internet i och med e-kortets 
införande?  
 
Den här frågan har tre svarsalternativ. Dessa alternativ är Ja, Nej, Vet ej 
/ingen uppfattning.  
 

• Ja  55,8 % 
• Nej  27,9 % 
• Vet ej / igen uppfattning 16,3 % 

 
 
Tycker ni att det är lätt att använda e-kortet? 
 
Den här frågan har tre svarsalternativ. Dessa alternativ är Ja, Nej, Vet ej 
/ingen uppfattning.  
 

• Ja  80,9 % 
• Nej  9 % 
• Vet ej / igen uppfattning 10,1 % 

 
 

 Vad skulle påverka er till att genomföra fler inköp via Internet? 
 
Det här är en fråga där respondenterna skriver in det som skulle kunna  
påverka dem till att genomföra fler inköp via Internet i en textruta på 
skärmen. Det är många som anser att bättre priser, det vill säga lägre priser 
än i en detaljhandel, och att det finns fler butiker med större utbud på 
Internet skulle påverka dem att handla mer. Leveranser kan vara det som 
skulle behöva förändras och förbättras för att påverka dem att göra fler 
inköp. Det kan vara allt ifrån att inte behöva betala någon fraktkostnad eller 
bara en billigare fraktkostnad, kortare leveranstider och seriösa leverantörer.  
 
Det är en del som anser att fler och bättre e-handelssajter och fler av dessa e-
handelssajter som tar emot e-kortet skulle påverka dem att genomföra fler 
inköp via Internet.  
 
För att tjänsten e-kort ska överleva, anses att spridning av kunskap är 
nödvändig till fler företag, genom att det inte är alla företag som känner till 
tjänstens fördelar och som inte heller klarar av tekniken. Säkerhet, trygghet 
och enkelhet är några faktorer som anses påverka flertalet av respondenterna 
till att genomföra fler inköp via Internet. Om det fanns en kundtjänst där 
kunden kunde få snabba svar via e-post skulle det påverka till att göra fler 
inköp. Det är ett flertal som har angivit att deras egen ekonomi påverkar, till 
exempel högre lön och mer pengar på kontot.  
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Vilka fördelar anser ni att e-kortet har? 
 
Det här är en fråga, där respondenterna fick skriva in de fördelar de anser 
finns i en textruta på skärmen. Flertalet har svarat att tjänsten e-kort har för-
delar som säkerhet, enkelt, trygghet, snabbt, effektivt, beloppsbegränsning, 
tidsbegränsning som kund bestämmer själv, knutet till ett köp och möjlighet 
att handla utanför Sveriges gränser. Att ingen kan stjäla kontonummer för att 
använda det för eget bruk är en klar fördel, att kund kan handla från mindre 
företag och även på ställen där de inte vill lämna ut sitt ordinarie 
kortnummer. Ett fåtal anser att tjänsten inte har några fördelar och andra vet 
inte. 
 
 
Vilka nackdelar anser ni att e-kortet har? 
 
Det här är en fråga där respondenterna får skriva in de nackdelar de anser 
finns i en textruta på skärmen. En del anser att tjänsten e-kort endast har 
fördelar och en del kan inte alls komma på några nackdelar med tjänsten. 
Men en del av respondenterna påvisar en del nackdelar med tjänsten. 
Nackdelar är att programvaran för tjänsten e-kort aktiveras automatiskt varje 
gång respondenterna kommer till en webbsida med ett formulär och att det 
kan kännas lite osäkert att man bara behöver ha personnummer och lösenord 
eller PIN-kod vid inloggning. Det är därmed lätt för någon obehörig att 
logga in och de föreslår därmed att bankens säkerhetsdosa bör användas. Att 
man bara kan använda den dator där man har programmet för tjänsten 
installerat tycker några är en nackdel. 
 
Negativt är också att tjänsten e-kort inte fungerar på SF (Svensk 
Filmindustri)  genom att när kund vill boka biobiljett måste kunden bekräfta 
köpet på biografen med det fysiska kortet. Kortnumret används som 
identifikation/köpbekräftelse och då kan inte tjänsten e-kort användas. En 
del e-handelssajter accepterar inte de tillfälliga e-numren som kund får via e-
kort tjänsten.  
 
Andra nackdelar är att tjänsten e-kort endast kan användas vid köp via 
Internet och att det ligger minnesresident på datorn.  
 
 
Finns det något ni skulle vilja förändra med e-kortet?  
 
Det är ganska många av respondenterna som tycker att man inte behöver 
göra några förändringar med tjänsten e-kort. En del vill dock att det ska gå 
att handla från fler butiker och att de ska slippa att betala innan de har fått 
produkten, till exempel som när man handlar med faktura. Att programvaran 
aktiveras automatiskt då och då, bara för att användaren besöker en 
handelssajt, bör inte hända genom att det upplevs som väldigt irriterande. 
Att det känns långsamt, att spridningen bör vidgas både utomlands och inom 
Sverige och att företag ska kunna sätta in pengar på kontot om kunden 
upphäver köpet, är andra saker som påtalas.  
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Några vill att det ska göras säkrare, genom att bland annat använda sin 
säkerhetsdosa, och ha ett tydligare användargränssnitt. Att användaren ska 
ha möjlighet att välja vilka konton som ska belastas vid ett köp, att det ska 
gå frångå gränssnittet Flash, eftersom det inte är alla användare som har 
program som stödjer detta, och att säkerheten minskar vid användning av 
Flash. En del vill att banken ska sätta en HTML-sida för generering av e-
nummer. De vill också att det ska finnas möjlighet att stänga  ett e-nummer 
efter att de genomfört ett köp. Det finns även någon som tycker att banken 
bör förbättra allt med tjänsten e-kort och göra det tillgängligt i Banken via 
Internet.  
 
En del vill se till att få adressfyllningen att fungera helt korrekt och att man 
ska kunna använda tjänsten e-kort i vanliga affärer. Att man bara kan starta 
applikationen själv när man ska använda sig av tjänsten och att den inte får 
ligga minnesresident. Förändring av programvaran för tjänsten bör göras så 
att den inte hela tiden minimeras när användaren ska skriva in för hand och 
kolla en rad eller en siffra. De vill kunna använda tjänsten e-kort direkt på 
bankens sida och inte behöva gå in på själva tjänstens sida eller använda sig 
av en applikation. En del har ingen aning om vad som ska förbättras. Någon 
vill att giltighetstiden för ett redan generat e-nummer ska kunna förlängas 
och att de ska kunna bestämma giltighetstiden, som när de bestämmer för 
vilken summa de vill att det aktuella e-numret ska gälla. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras den information som insamlats genom enkät-
undersökningen enligt föregående kapitel som är vår empiriska del. Empirin 
kopplas samman med de teorier som tagits upp i kapitel tre.  
 

5.1 Innan införandet av tjänsten e-kort 
Sammantaget gjorde de flesta respondenterna 1-2 inköp per år, men det finns 
även de som gjorde mer än 10 inköp per månad. Det är en liten del av 
respondenterna som inte gjort några inköp alls, se figur 3. Det genomfördes i 
genomsnitt mindre inköp innan tjänsten e-kort fanns, vilket kan ha sin 
förklaring i att det är många som drar sig för att betala med sitt kontokort på 
Internet. Den genomsnittlige e-handlaren gör enligt Konkurrensverket 
(2001) mellan 1,5 och 4 inköp per månad.   
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Figur 3. Antal köp per månad och år 

 
De produkter som var de mest representerade var musik, datortillbehör, 
böcker och filmer. Svarsalternativet annat var även väl representerat bland 
produkterna eftersom att vi inte hade alla sorters produkter användarna 
handlar bland svarsalternativen. Djurartiklar och biltillbehör har inte respon-
denterna handlat i så stor utsträckning, se figur 4. Enligt Dahlgren (2002) 
kan elektronisk konsumenthandel gälla i stort sett alla typer av varor. Allt i 
från kylskåp till mjölk. 
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Sammantaget är det betalningssätten faktura, kontokort och postförskott som 
den större delen av respondenterna använt sig av när de genomförde inköp 
via Internet, se figur 5. Betalningssättet eFaktura är säkert ett begrepp som 
många inte vet vad det är, men vi anser att det betalningssättet är ett bra 
alternativ till den pappersskörd av räkningar som kommer varje månad.   
 
Enligt Dahlgren (2002) är betalning med kontokort över Internet i dag 
mycket vanligt. Det är det i princip enda i dag välfungerande sättet om man 
vill handla med andra länder. Enligt Fredholm (2002) fungerar faktura bra 
för försäljning i Sverige. Men det innebär att poängen med e-handel 
försvinner, genom att när en kund handlar via Internet bör de också kunna 
genomföra sin betalning elektroniskt. Postförskott är den sämsta metoden 
och absolut sista utvägen. Fördelen är att säljaren alltid får betalt, nackdelen 
är att det krävs ett personligt besök på Postens utlämningsställe. 
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Figur 5. Betalningsalternativ 

 
Sammantaget anser 80,3 procent att det betalningsalternativ de använt innan 
de hade möjlighet att använda tjänsten e-kort var säkert, men den här frågan 
har vi ställt på ett för oss svårt sätt att tolka exakt. Vi har tagit emot svaren 
på frågan och det är 90 respondenter, som har angivit sin e-postadress i 
enkäten. Dessa respondenter har vi skickat ett e-brev till, där vi förtydligade 
frågan. De svar som inkommit, vilket är totalt 72 stycken, har vi sedan 
analyserat och därmed fått en tydligare bild över vilket/vilka betalningssätt 
respondenterna använt sig av och om de ansåg att betalningssättet kändes 
säkert.  
 
Faktura och postförskott anser respondenterna är det säkraste betalnings-
alternativet, bland annat för att de fick produkten innan de betalade den.  
Minst säkert upplevdes kontokort vara genom att de var tvungna att lämna ut 
sitt kontonummer och de handlade helst av seriösa, välkända företag. 
Direktbetalning och eFaktura är de två betalningsalternativ som endast ett 
fåtal av respondenterna använt sig av. Det finns även några respondenter 
som inte alls handlat med något av betalningsalternativen som fanns innan 
tjänsten e-kort, se figur 6. 
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Det finns flera problem med kontokortsbetalning. Ett problem är att bekräfta 
identiteten på både säljare och köpare, och ett annat är att det finns risk för 
att kortnumret ska hamna i orätta händer. Detta betalningsalternativ är 
bekvämt och säkert vid stark kryptering, men bedrägerivarning utfärdas 
ändå. (Företagsreceptionen, 1999) 
 
Direktbetalning fungerar nästan på samma sätt som direktdebitering, vilket 
innebär att betalarens konto belastas först efter det att betalaren har godkänt 
betalningen via självbetjäning och försäljaren kan påbörja leveransen av 
beställningen. Direktbetalning lämpar sig för dem som säljer varor på 
Internet till kunder i Sverige, då det är de som är anslutna till 
Internetbanken. För utländska kunder rekommenderas kontokortsbetalning. 
(FöreningsSparbanken, 2003)  
 
Enligt Fredholm (2002) fungerar faktura bra för försäljning i Sverige genom 
att pålitliga svenskar sköter betalningen. Faktura kan däremot inte 
rekommenderas för internationell näthandel. 
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Figur 6. Säkert betalningssätt 
 
 

5.2 Efter införandet av tjänsten e-kort 
Sammantaget så har 43,5 procent av respondenterna inte gjort fler inköp 
med tjänsten e-kort, se figur 7. Svarsalternativen ja och nej har vardera 
nästan 50 procent, vilket innebär att om vår undersökning haft fler 
respondenter, så eventuellt hade denna siffra blivit annorlunda. Enligt 
Dahlgren (2002) e-handlades det i Sverige år 1999 för 2,5 miljarder kronor 
och det utgör en mycket liten del av den samlade konsumenthandeln. 
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  Figur 7.Fler inköp 



Elektronisk handel – tjänsten e-kort som betalningsalternativ 
 

28 

Sammantaget gjorde de flesta respondenterna 3-11 inköp per år, men det 
finns även de som gjorde mer än 10 inköp per månad. Det är en stor del av 
respondenterna som inte gjorde några inköp alls. Detta betyder att det är 
många som endast anslutit sig till tjänsten och inte hunnit, vågat eller haft 
anledning att köpa något. Det är i genomsnitt fler inköp efter att tjänsten e-
kort infördes, se figur 8. Det kan bero på att många känner en större trygget 
vid kontokortsbetalningar på Internet, genom att de inte behöver lämna ut 
sitt riktiga kontokortsnummer. Den genomsnittlige e-handlaren gör enligt 
Konkurrensverket (2001) mellan 1,5-4 inköp per månad.   
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Figur 8. Antal inköp per år och  månad 

 
Sammantaget är det musik, datortillbehör, böcker och filmer som är de 
produkter som är mest representerade. Annat är även väl representerat, vilket 
säkert har sin förklaring i att många beställer och betalar sina resor via 
Internet och just den produkten har vi inte med bland svarsalternativen. Mat 
och djurartiklar har inte respondenterna handlat i så stor utsträckning, se 
figur 9. Enligt Dahlgren (2002) kan elektronisk konsumenthandel gälla i 
stort sett alla typer av varor. Allt i från kylskåp till mjölk. 
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Sammantaget har inte tjänsten e-kort påverkat respondenterna att handla 
dyrare produkter via Internet, se figur 10. Faktorer som kan påverka till att 
göra fler inköp är bland annat respondenternas inkomst och dylikt och att 
tjänsten har en begränsad köpesumma, vilken är bestämd till 10.000 kronor.  
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Figur 10. Köper dyrare produkter 

 
Sammantaget anser hela 84,5 procent av respondenterna att det är säkrare att 
handla via Internet med tjänsten e-kort. Det är endast ett fåtal som anser att 
det inte är säkrare med tjänsten e-kort. Detta kan förklaras av att 
respondenterna kanske inte har använt sig av tjänsten, se figur 11.  
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Figur 11. Säkerhet med e-kort 

 
Sammantaget anser 55,8 procent av respondenterna att tjänsten e-kort 
underlättar vid inköp via Internet, se figur 12. Att tjänsten underlättar vid 
inköp kan bero på att kunden känner en större säkerhet och därmed 
genomför de inköp de har tänkt. Att kunden slipper fakturor i brevlådan och 
slipper betala postförskottsavgifter kan vara en bidragande orsak till att det 
känns enklare. Att kunden kan skriva in sin leveransadress, och därmed inte 
behöver skriva in den varenda gång underlättar om leveransadressen alltid är 
den samma.   
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Figur 12. Underlättat att göra inköp 

 
Sammantaget anser hela 80,9 procent av respondenterna att det är lätt att 
använda tjänsten e-kort. Utifrån detta kan vi konstatera att användar-
vänligheten är tillfredsställande, se figur 13. 
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 Figur 13.  Användarvänligt 

 
Sammantaget anser flertalet att bättre priser och fler butiker, med större 
utbud, skulle påverka dem till att göra fler inköp via Internet. Leveranser bör 
förändras och förbättras, vilket kan ge billigare eller ingen fraktkostnad, 
kortare leveranstider och seriösare leverantörer. Fler butiker som finns på 
Internet bör kunna ta emot betalningar med tjänsten e-kort och tjänsten 
sprids till företag på ett bättre sätt. Företagen i dag har för lite kunskap om 
tjänsten eller de klarar inte av tekniken. Säkerhet, trygghet, enkelhet är 
faktorer som påverkar flertalet av respondenterna att genomföra fler inköp. 
Det finns även några av respondenterna som påvisar sin egen ekonomiska 
situation, som den största att påverka dem att göra fler inköp. 
 
Vi kan klart och tydligt se att det finns många faktorer, utöver säkerheten, 
som påverkar respondenterna att genomföra fler inköp. Men en av de 
viktigaste är att fler butiker tar emot tjänsten e-kort.  
 
Det finns ett antal för- och nackdelar med tjänsten e-kort som respon-
denterna anser är av vikt. En stor del av respondenterna anser att säkerhet, 
trygghet, enkelhet och effektivitet är klara fördelar. Genomgående känner 
respondenterna att systemet med e-kort genererar en hög säkerhetsfaktor. 
Det finns inte en enda av respondenterna som medger att de känner sig 
otrygg. Att inte någon obehörig kan stjäla någon annans kontonummer för 
att använda det för eget bruk är en stor fördel.  
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Sammantaget anser ett flertal av respondenterna att det bara finns fördelar 
och andra vet inte alls av några nackdelar, men naturligtvis finns det 
problem med tjänsten. Ett problem är att det inte går att använda hos SF Bio, 
men det problemet ligger egentligen hos SF (Svensk Filmindustri) och inte 
hos FöreningsSparbanken.  
 
Det finns en del e-handelsbutiker som inte accepterar de tillfälliga e-numren 
som tjänsten e-kort genererar vid köptillfället. Kunskapen om programvaran 
som tillhör tjänsten e-kort medför att användaren kan uppleva en del 
nackdelar, som de egentligen själv kan ändra i inställningarna för 
programvaran. Det kan vara att när användaren besöker en vanlig sida, som 
innehåller ett formulär, aktiveras programvaran för tjänsten e-kort 
automatiskt. 
 
De flesta av respondenterna anser att det inte behöver genomföras några 
större förändringar med tjänsten e-kort. Förändringar som ett flertal av 
respondenterna anser bör genomföras, är att fler företag kan ta emot 
betalning med tjänsten e-kort. Det är några som gärna vill att tjänsten e-kort 
ska gå att användas i den vanliga ICA-butiken, vilket kanske kan vara svårt 
att genomföra genom att det inte är ett fysiskt kort som används.  
 
Det finns en del som vill att det ska gå att stänga ett e-nummer, efter att de 
genomfört ett köp, men detta förstår vi inte riktigt varför man ska göra, 
eftersom ett e-nummer endast kan användas en gång. Genom att pengarna 
dras innan kund har fått produkten, finns det en viss tvekan till att handla. 
Systemet för tjänsten e-kort måste kunna efterlikna betalning med faktura, 
genom att kund där betalar efter att produkten har tagits emot och 
kontrollerats att den är hel, felfri och motsvarar förväntningarna. Kund ska 
även ha möjlighet att häva sitt köp inom en rimlig tid och att det säljande 
företaget ska kunna återbetala direkt till kundens konto.  
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6. Resultat 
I det här kapitlet ska vi visa fallstudiens slutsatser. Vi ska svara på syftet och 
forskningsfrågorna i vår uppsats. 
 

6.1 Slutsats 
Syftet med vårt arbete är att ur användarens perspektiv bedöma om tjänsten 
e-kort är ett betalningssätt som användarna  har förtroende för i dag, hur 
användaren upplever betalningssättet och varför användaren upplever det så. 
Vi ville också se hur e-handeln förändras för användaren av tjänsten e-kort, 
vad som skulle påverka användaren till att genomföra fler inköp via Internet, 
vilka för- och nackdelar användaren anser att tjänsten har och vilka 
förändringar användaren vill att tjänsten ska genomgå.  
 
Våra forskningsfrågor är hur användaren upplever tjänsten e-kort som 
betalningsalternativ och varför upplevs det på det sättet. 
 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att tjänsten e-kort som 
betalningsalternativ användarna har förtroende för och tillfredsställer dem i 
hög grad i och med den höga säkerheten, tryggheten och enkelheten, genom 
att användarna inte behöver använda sitt ordinarie kontonummer vid köp via 
Internet. Användarna upplever betalningsalternativet som ett enkelt för-
farande vid genomföring av köp och de anser att tjänsten är ett bättre betal-
ningsalternativ än de som användes tidigare.  
 
E-handeln förändras inte nämnvärt för användaren av tjänsten e-kort. De 
handlar inte dyrare produkter och det skiljer sig inte heller så mycket vilka 
produkter som användarna handlar före och efter tjänsten e-korts införande. 
Det skiljer sig i hur många inköp användaren gör per månad och år. Innan 
tjänsten e-kort fanns gjorde användaren i snitt 1-2 inköp per år och efter att 
tjänsten införts ökade denna siffra till 3-11 inköp per år. 
 
Det som skulle påverka användarna att göra fler inköp är fler e-butiker med 
större utbud, att leveranser förändras och förbättras, till exempel med en 
billigare eller ingen fraktkostnad alls, kortare leveranstider och seriösare lev-
erantörer. Att fler e-butiker tar emot tjänsten e-kort som betalningsalternativ 
skulle även påverka användarna att genomföra fler inköp. Användarna bör 
ha möjlighet att få hem produkten innan betalning av den sker för att se om 
produkten är hel, felfri och motsvarar förväntningarna.   
 
De för- och nackdelar som vi slutligen kan trycka på är att tjänsten genererar 
en hög säkerhetsfaktor för användaren, att tjänsten är enkel att använda och 
att den gör att själva köpet upplevs som en trygg affärstransaktion. 
Nackdelar som finns är att det inte går att handla med tjänsten hos alla e-
butiker som finns på Internet. Det finns även butiker som inte alls godtar en 
vanlig kontokortsbetalning och därmed fungerar inte tjänsten där heller. Det 
finns även några tekniska nackdelar, vilka är att programvaran aktiveras 
automatiskt när användaren besöker en vanlig webbsida som innehåller ett 
vanligt formulär.  
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De förändringar som tjänsten bör genomgå är att användaren bör ha 
möjlighet att häva köpet inom en rimlig tid, att det säljande företaget ska 
kunna återbetala direkt till användarens konto och att betalningssystemet ska 
efterlikna betalningssystemet för faktura, vilket innebär att användaren får 
hem varan innan betalning sker. Önskvärt är att tjänsten e-kort ska kunna 
användas i den vanliga dagligvaruhandeln, det vill säga i den vanliga ICA-
butiken.  
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7. Diskussion 
I det här kapitlet ska vi föra en diskussion om vårt eget arbete, en 
metoddiskussion och vi ska ge förslag på fortsatt forskning. 
 

7.1 Diskussion kring eget arbete 
Teorier om tjänsten e-kort har varit en svårighet att tillgå, eftersom det är en 
så pass ny produkt. De teorier vi har använt kommer huvudsakligen från 
FöreningsSparbankens hemsida och med den här uppsatsen tillför vi nya 
teorier inom ämnesområdet. De böcker som har funnits att tillgå om 
elektronisk handel har varit några år gamla och inom just det här 
ämnesområdet förändras det i snabb takt.  
 
För att vi skulle få  ett ännu bättre resultat hade vi kunnat ha fler respon-
denter, men genom att den här uppsatsen ska göras inom givna tidsramar, 
har vi varit tvungna att begränsa oss till de 200 fösta respondentsvar som 
inkom. FöreningsSparbanken har varit tillmötesgående och hjälpt oss med 
vårt arbete, utan dem hade det varit svårt att genomföra undersökningen, 
som är riktad mot användarna av tjänsten e-kort. Det vi har lärt oss av det 
här arbetet, är att allt tar längre tid än man tror från första början och en hel 
massa saker vi inte visste om just elektroniska affärer. 
 
Man måste alltid betänka att kunden är en central del även i ett e-handels-
företags verksamhet. Kunden har en väldigt stor inverkan på om ett 
betalningsalternativ blir framgångsrikt eller inte. Om kunden inte accepterar 
att betala med ett visst betalningsalternativ, spelar det således ingen roll hur 
säker eller kostnadseffektiv det aktuella betalningsalternativet är.  
 

7.2 Metoddiskussion 
Vi anser att vi i denna uppsats lyckats säkerställa reliabiliteten och 
validiteten. Detta som ett resultat av att vi genomfört en fallstudie baserad på 
tjänsten e-kort, som är ett betalningsalternativ som används inom 
elektroniska affärer. 
 

7.2.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten innebär att minimera felaktigheter och systematiska 
avvikelser. Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen (under i övrigt lika 
omständigheter). Vår enkätundersökning har reliabilitet, eftersom vi har fått 
svaren från undersökningen skickade via e-post till oss och därmed kan gå 
tillbaka och kontrollera svaren om så önskas.  
 
Det som kan ifrågasättas är hur resultatet hade sett ut om vi själva hade valt 
ut vilka respondenter som skulle ingå i undersökningen eller att vi hade haft 
en bättre svarsfrekvens, men vi anser ändå att resultatet från undersökningen 
är ett pålitligt resultat.  
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7.2.2 Validitet 
Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver vad att man 
vill att den ska mäta eller beskriva. Det är därför viktigt att vi ställer våra 
frågor till rätt människor. Om en undersökning inte är reliabel har den inte 
heller någon validitet. Validiteten måste alltså bedömas via tolkningar av 
forskarens erfarenhet istället för termer av verkligheten. Det är alltså inget 
man kan mäta utan tvingas uppskatta. 
 
För att öka validiteten av enkätundersökningen har vi i god tid skickat ut 
frågorna till vår informator på FöreningsSparbanken. Detta gjorde att vi har 
fått relevant information till vår studie och vi anser undersökningen ha hög 
validitet. Frågorna som ställdes till respondenterna var framtagna för att 
passa vårt syfte och forskningsfråga och vi anser att vi har lyckats mäta det 
vi avsåg att mäta. 
 

7.3 Fortsatt forskning 
Något som skulle vara intressant att se vidare på, är hur företagen ser på 
tjänsten e-kort och varför de inte vill lära sig tekniken bakom systemet. 
Det finns företag som fortfarande inte accepterar kontokortsbetalningar, vad 
beror det på? De kan ha fullt fungerande e-handelssajter, men betalningen 
kan de inte genomföra över Internet. En annan sak att titta närmare på kan 
vara att hitta en lösning för att kunden ska ha möjlighet att få hem produkten 
de köper via Internet, innan betalningen genomförs med tjänsten e-kort. 
Postens system skulle gå att integreras med bankens betalningssystem för att 
på så vis ge kunden en möjlighet att få hem varan innan den betalas.  
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9. Bilagor 
 
 

Bilaga I Intervjuguide 
 
Bilaga II Intervjusvar 

 
Bilaga III Enkätundersökning 
 
Bilaga IV Empirisk undersökning av frågor som inte svarar 

på forskningsfrågor och syfte  
 
Bilaga V Analys av frågor som inte svarar  på 

forskningsfrågor och syfte  
 
 
 



BILAGA I 
 

Sidan 1 av 13 

Intervjuguide  
 

1. Hur många använder tjänsten e-kort i dag (privat /företag)? 
 

2. Vad krävs av företag för att ansluta sig till handelsplatsen 
”Handla”?  
 

3. När en kund använder tjänsten e-kort – När dras pengarna från 
kontot? 
 

4. Hur mycket kostar det för ett företag att ansluta sig till 
FöreningsSparbankens handelsplats ”Handla”? 
 

5. Vilka har ni samarbetat med när ni tog fram produkten? 
 

6. Vem äger systemet?  
 

7. Syftet med tjänsten e-kort? 
 

8. Finns det några negativa effekter av tjänsten e-kort? 
 



BILAGA II 
 

Sidan 2 av 13 

Intervju 
Respondentens svar presenteras efter varje fråga. 
 

1. Hur många använder tjänsten e-kort i dag (privat/företag)? 
 

Privata användare har FöreningsSparbanken för närvarande ca 30.000 
som är anslutna till systemet, men de håller även på att ta fram ett 
BuissnesCard,  vilket är speciellt riktat till företag och som kommer att 
lanseras under hösten 2003.   
 
 
2.  Vad krävs av företag för att ansluta sig till handelsplatsen 
”Handla”?  
 
För närvarande krävs det inget speciellt för att ett företag ska få ansluta 
sig till FöreningsSparbankens handelsplats ”Handla”. 
 
 
3. När en kund använder tjänsten e-kort – När dras pengarna från 
kontot?  
 
Det ska vara en auktoriserad handelssajt för att det ska gå att handla med 
tjänsten e-kort. Pengarna reserveras direkt i samma ögonblick som man 
gör köpet och det måste finnas pengar på kontot eller att man har någon 
form av kredit för att köpet ska kunna genomföras. 
 
 
4. Hur mycket kostar det för ett företag att ansluta sig till 
FöreningsSparbankens handelsplats ”Handla”? 
 
Det kostar inget att ansluta sig till FöreningsSparbankens handelsplats 
som företag. De ska bara kunna ta emot kortet som vanlig betalning med 
kontokort. Företaget märker heller inte av om kunden använder e-kort 
eller någon annan typ av kort vid betalning. 
 
5. Vilka har ni samarbetat med när ni tog fram produkten? 
 
Företaget som FöreningsSparbanken samarbetat med för att få fram e-
kortet är ett utvecklingsföretag vid namn Orbiscom, som kommer från 
Irland. De har utgått från en produkt vid namn O-card, som de arbetat 
med sedan tidigare och vidareutvecklat utifrån FöreningsSparbankens 
önskemål. Föreningssparbanken har i sin tur valt att kalla det e-kort. 
 
 
6. Vem äger systemet? 
 
FöreningsSparbanken är själva produktägare av tjänsten e-kort, som är 
speciellt anpassat för dem. 
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7. Syftet med tjänsten e-kort? 
 
Syftet är att FöreningsSparbanken vill att privatkunder och företag ska få 
ett enklare och säkrare system att använda än de som finns på marknaden 
sedan tidigare.  
 
Redan för två år sedan började FöreningsSparbanken, i samarbete med 
Orbiscom, att utveckla och söka efter en ny produkt. Det går i dagsläget 
att använda tillsammans med Visa och Mastercard.  
FöreningsSparbanken ville även att tjänsten e-kort skulle vara 
användarvänligt.  
 
 
8. Finns det några negativa effekter av tjänsten e-kort? 
 
Det negativa för stunden är att det inte går att utföra köp med enbart e-
kortet, när man exempelvis ska göra köp av SF biobiljettförsäljning, men 
det är något som man jobbar med och ska försöka att rätta till.  
 
Det går heller inte att använda tjänsten e-kort vid köp från alla tänkbara 
företag som man vill handla från, anledningen till det kan vara att de inte 
tar emot kontokort överhuvudtaget. 
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Enkätundersökning 
 
Vi heter Britt-Louise Åberg och Mats Andersson och vi studerar  
Data och Systemvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet.  
Vi skriver nu vår C-uppsats, ett examensarbete om elektronisk 
handel och FöreningsSparbankens nya tjänst "e-kort".  
 
Med denna enkät undersöker vi vad e-kortet har för påverkan  
på den privata handeln över Internet idag.  
 
Undersökningen är naturligtvis konfidentiell och du är anonym. 

 
1. Ålder? 

18 - 25 år 

26 - 35 år 

36 - 45 år 

46 - 55 år 

56 - 65 år 

66 år eller äldre 
 

 
2. Kön? 

Man 

Kvinna 
 

 
3. Bosatt i 

Län 

 
 

 
4. Hur länge har du haft tjänsten "e-kort"? 

Mindre än 1 månad 

1 - 3 månader 

3 - 6 månader 

Mer än 6 månader 
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e-kortet 
5. I och med e-kortets införande - gör ni fler inköp via Internet än 
tidigare? 

Ja 

Nej 

Vet ej/ingen uppfattning 
Om "ja"/"nej" - varför? 

 
 

 
6. Hur många inköp gör ni i genomsnitt med e -kortet? (Ange det 
alternativ som bäst överensstämmer) 

Inga 

1 - 2 per ÅR 

3 - 5 per ÅR 

6 -11 per ÅR 

1 -2 per MÅNAD 

3 - 5 per MÅNAD 

6 - 10 per MÅNAD 

Mer än 10 per MÅNAD 
 

 
7. Vilken sorts produkter handlar ni via Internet med e -kortet ? (Flera 
alternativ möjligt) 

Mat 

Filmer 

Tidningar 

Musik 

Datortillbehör 

Kläder 

Sportartiklar 

Böcker 

Biltillbehör 

Djurartiklar 

Radio/Tv 

Kontorsvaror 

Aktier 

Annat 
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Inget 
 

 
8. Har e-kortet påverkat er att handla dyrare produkter?  

Ja 

Nej 

Vet ej/ingenuppfattning 
Om "ja"/"nej" - varför? 

 
 

 
9. Upplever ni det säkrare att handla via Internet i och med e -kortets 
införande? 

Ja 

Nej 

Lika säkert 

Vet ej/ingen uppfattning 
Om "ja"/"nej" - varför? 

 
 

 
10. Anser ni det har underlättat era inköp via Internet i och med e-
kortets införande? 

Ja 

Nej 

Vet ej/ingen uppfattning 
Om "ja"/"nej" - varför? 

 
 

 
11. Vad skulle kunna påverka er till att genomföra fler inköp via 
Internet? 
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12. Tycker ni att det är lätt att använda e -kortet? 

Ja 

Nej 

Vet ej/ingen uppfattning 
Om "ja"/"nej" - varför? 

 
 

 
13. Vad tycker ni om användargränssnittet när ni handlar med e-kortet? 

Mycket bra  

Bra 

Mindre bra 

Dåligt 

Vet ej 
 

 
14. Vilka fördelar anser ni att e -kortet har?  
 

 
 

 
15. Vilka nackdelar anser ni att e-kortet har? 
 

 
 

 
16. Finns det något ni skulle vilja förändra med e -kortet?  
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Innan e-kortet 
 
17. Hur många inköp gjorde ni i genomsnitt innan e -kortet infördes? 
(Ange det alternativ som bäst överensstämmer) 

Inga 

1 - 2 per ÅR 

3 - 5 per ÅR 

6 -11 per ÅR 

1 -2 per MÅNAD 

3 - 5 per MÅNAD 

6 - 10 per MÅNAD 

Mer än 10 per MÅNAD 
 

 
18. Vilken sorts produkter handlade ni via Internet innan e -kortets 
införande? (Flera alternativ möjligt) 

Mat 

Filmer 

Tidningar 

Musik 

Datortillbehör 

Kläder 

Sportartiklar 

Böcker 

Biltillbehör 

Djurartiklar 

Radio/Tv 

Kontorsvaror 

Aktier 

Annat 

Inget 
 

 
19. Om ni handlade via Internet innan e -kortets införande - vilket 
betalningsalternativ använde ni huvudsakligen vid inköp? 

Faktura  

Kontokort 

eFaktura  

Direktbetalning 

Postförskott



BILAGA III 
 

Sidan 9 av 13 

20. Om ni har använt någon/några av dessa betalningsalternativ - anser 
ni att det betalningssättet kändes säkert? 

Ja 

Nej 

Vet ej/ingen uppfattning 
Om "ja"/"nej" - varför? 

 
 

 
21. Om vi eventuellt skulle vilja kontakta dig för ytterligare information 
kan du ge ditt godkännande till detta genom att fylla i kontaktuppgifter 
nedan. 

Namn 

 
Telefon dagtid 

 
e-postadress 

 
 

 
 
Tack för din medverkan! 
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Empirisk undersökning 
Frågor som inte svarar på våra forskningsfrågor och syfte är placerade här. 
 

Enkätundersökning 
 
Ålder? 
 
Respondenternas åldersfördelning: 
 

• 18 – 25 år 22 % 
• 26 – 35 år 27 % 
• 36 – 45 år 23,5 % 
• 46 – 55 år 20 % 
• 56 – 65 år 7,5 % 
• = 66 år 0 % 

 
 
Kön? 
 
Enkäterna är utskickade till totalt 5.000 kunder som är anslutna till tjänsten 
e-kort. Av dessa 5.000 är 2.500 kvinnor och 2.500 är män. Det är helt klart 
fler män som har svarat på enkäten. Det innebär att hela 77 procent är män 
och endast 23 procent kvinnor. 
 
 
Län? 
 
Det var en bra spridning på var respondenterna var bosatta i Sverige. Av alla  
län som Sverige består av är nästan alla av dem representerade.  
Storstadsregionerna Uppland, Västra Götaland och Skåne representerar den 
största andelen. Uppland har totalt 33 procent, Västra Götaland har totalt 10 
procent och Skåne har 9,5 procent. De resterande 47,5 procent är 
respondenter över de övriga delarna av landet. Lappland och Småland är två 
av de län som inte någon av respondenterna är bosatt i.  
 
 
 Hur länge har du haft tjänsten ”e-kort”? 
 
Den här frågan har fyra svarsalternativ med alternativ mellan mindre än 1 
månad och mer än 6 månader.  
 

• < 1 månad 4,5 % 
• 1 – 3 månader 10 % 
• 3 – 6 månader 25,5 % 
• > 6 månader 60 % 
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Vad tycker ni om användargränssnittet när ni handlar med e-kortet? 
 
Den här frågan har fem svarsalternativ. Dessa alternativ är Mycket bra, Bra, 
Mindre bra, Dåligt, Vet ej / igen uppfattning. 
 

• Mycket bra 25,3 % 
• Bra 49,4 % 
• Mindre bra 6,6 % 
• Dåligt  3 % 
• Vet ej / igen uppfattning  15,7 % 
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Analys 
Analysering av frågorna i empiriska undersökningen som inte svarar på våra 
forskningsfrågor och syfte placeras nedan. 
 

Respondenternas bakgrund 
Sammantaget är respondenternas ålder mellan 18 och 65. I den här 
empiriundersökningen är de flesta av respondenterna i åldern 26 och 45 år, 
se figur 14.  
 
E-handeln är enligt Konsumentverket (2001) spritt över alla åldrar förutom 
personer som är äldre än 65 år, vilka sällan eller aldrig handlar via Internet. 
Dahlgren (2002) såg att det är en tydlig trend att kvinnor och äldre blir allt  
fler bland både Internetanvändare och e-handlare.  
 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

18 - 25 år 26 - 35 år 36 - 45 år 46 - 55 år 56 - 65 år > 66 år 

Figur14. Åldersfördelning 
 
Könsfördelningen mellan kvinnor och män är ojämnt fördelat. Män är 
representerade med totalt 77 procent och kvinnorna med 23 procent, se figur 
15.  
 
Dahlgren (2002) såg att det är en tydlig trend att kvinnor och äldre blir allt 
fler bland både Internetanvändare och e-handlare.  
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Figur15. Könsfördelning 
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Länsfördelningen visade att storstadsregionerna Stockholm, Malmö och 
Göteborg är de som representerades mest. Detta beror till största delen på att 
dessa regioner har mer befolkning och att de har ett större antal upp-
kopplade användare mot Internet. Lappland är ett av de län som inte alls 
representerades och det kan bero på att tillgängligheten till Internet inte är 
tillfredsställande.   
 
Sammantaget så har 60 procent av respondenterna haft tjänsten e-kort i mer 
än 6 månader, se figur 16.  
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

< 1 mån 1 - 3 mån 3 - 6 mån > 6 mån

Figur16. Innehaft tjänsten e-kort 
 

Efter införandet av tjänsten e-kort 
Sammantaget anser 49,4 procent av respondenterna att användargränssnittet 
är bra. Det är även 25,3 procent som anser att användargränssnittet är 
mycket bra. Det är endast 3 procent som anser att det är dåligt, se figur 17.  
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 Figur17. Användargränssnitt 


