
  
 
 

 
 

 

FÖRTROENDERELATIONER 
I  NYA MEDIA 

 
-  OM TILLIT TILL E-HANDEL 

 
 

 
MA G IS T E R UP P S AT S  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINA GAUFFIN  
 

KOGNITIONSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 
GOD KÄ N D:  2002-12-19  /  ISRN:  LIU-KOGVET-D--02/19--SE 





SAMMANFATTNING 
 
Trots stora satsningar på en bred lansering av elektronisk handel blev inte genomslaget så 
omedelbart som många förutspått. I efterhand kan de optimistiska beräkningarna förklaras 
som en följd av uppblåsta förväntningar som präglade IT-branschen men det kan ha funnits 
ytterligare faktorer som bidrog till den uteblivna succén. Sett ur ett användarperspektiv 
innebär en övergång från traditionell till elektronisk handel stora förändringar på flera 
områden, en omställning som kanske inte riktigt togs på allvar.  

Tillit och förtroende diskuteras ofta i sammanhang där två parter etablerar en relation 
grundad på löften och förväntningar. Tillitsbegreppet är komplext och blir ännu mer 
sammansatt när det appliceras på interaktion mellan människa och dator.  

Syftet med denna studie var att få en större förståelse för betydelsen av tillit i elektronisk 
handel. Två faktorer som antogs påverka tilliten till en webbutik valdes för närmare 
studier; kvaliteten på informationstext om försäljningsvillkor samt tillgång till chatt med en 
försäljare. Som hypotes antogs att användare skulle uppleva en högre tillit om de möttes av 
en rik informationstext respektive hade möjligheten att ställa frågor i en chatt.   

En analys av resultaten visade inga signifikanta stöd för hypotesen istället framkom en 
tydlig interaktion mellan variablerna. Utgången kan ha varit en följd av metodologiska 
brister eller en alltför komplex design. Om resultaten däremot skulle visa sig replikerbara 
talar mönstret för att användare upplever en högre grad av tillit om de får ett balanserat 
bemötande med antingen mycket begränsad envägskommunikation eller en rik 
textinformation i kombination med möjlighet till chatt.  

 

 
 









FÖRORD 
 
Uppsatsen utgör magisterexamination på programmet för kognitionsvetenskap vid 
Linköpings universitet. På uppdrag av SITI (Svenska IT-institutet) bedrevs examensarbetet 
inom ramen för ett projekt om tillit till den elektroniska marknaden (TELMA). Studien 
utfördes under hösten 1999 på SITI i Kista. Vid årsskiftet 99/00 fusionerades SITI med 
IMT och idag heter bolaget FRAMKOM.  
 

Jag vill rikta ett varmt tack till mina handledare: Thomas Soltesz, en av de drivande 
personerna i TELMA-projektet på SITI, Mikael Ericsson, lärare i interaktionsdesign under 
magisteråret och övergripande handledare under den första tiden för uppsatsarbetet samt 
Pernilla Qvarfordt från Linköpings universitet som tog över handledaruppdraget under det 
sista skedet och hjälpte mig att slutföra arbetet.  

De tre handledarna har med sina olika kunskapsbakgrunder och personliga kvaliteter hjälpt 
mig på olika sätt och haft olika funktioner under arbetets gång.  

Thomas Soltesz och jag hade många roliga filosofiska diskussioner om olika perspektiv på 
tillit. De förutsättningslösa resonemangen komplicerade verkligen avgränsningen av 
examensarbetet men satte samtidigt igång många tänkvärda funderingar som jag 
fortfarande bär med mig. 

Mikael Ericsson skapade tillsammans med Stefan Holmlid en magisterinriktning som 
närmast kan beskrivas som en kreativ oas och halvåret i studion är utan tvekan min 
roligaste och mest omvälvande studietid. När det var dags för exjobb fanns Mikael som ett 
viktigt stöd både före och under arbetets gång och hans bekräftande engagemang har betytt 
väldigt mycket för mig. 

Under det sista skedet tog Pernilla Qvarfordt över som handledare. Hon har med ett 
beundransvärt tålamod tagit sig an den inte helt okomplicerade uppgiften att handleda 
slutförandet av ett uppsatsarbete som hon inte själv varit med om att utforma. Pernilla har 
varit en idealisk handledare och har en stor del i att uppsatsen slutligen blev klar. Hon har 
på ett handfast och prestigelöst men samtidigt hjälpsamt och vänligt sätt väglett mig fram 
till mållinjen. 

Slutligen vill jag också tacka personalen på SITI för en trevlig tid samt TripleSense och 
Netrix Internetkonsult för supporthjälp under utvecklandet av den webbutik som användes 
i studien. 
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1 .  I N L E D N I N G  
I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens problemområde och syftet med arbetet. Kapitlet 
avslutas med en kort disposition för att underlätta läsandet.  

 

 

 

PROBLEMOMRÅDE OCH ANSATS 

Svenskarnas internetanvändning ökar i snabb takt. Under de senaste åren har det nya 
mediet vuxit in i vardagslivet och är för många ett självklart hjälpmedel för 
informationssökning och kommunikation. Den snabba ökningen konkretiseras i siffror av 
att svenskarnas tillgång till Internet har ökat med 58 % under den senaste treårsperioden, 
från 2,8 miljoner i november 1998 till 4,5 miljoner i november 2001 (Jupiter MMIX, 
2002).  

Idag ligger Sverige långt fram när det gäller befolkningens användning av datorer och 
Internet. IDC korade nyligen Sverige till världens främsta IT-nation (Computer Sweden, 
2001). Förstaplatsen innebär att Sverige har bäst förmåga att ta till sig ny informations-
teknik grundat på hög pc-täthet och internetanvändning samt bra social infrastruktur.  

Trots att Sverige ligger bra till vid en internationell jämförelse är det långt ifrån hela 
befolkningen som aktivt deltar i utvecklingen. En majoritet av de som använder Internet är 
unga. Under november 2000 surfade 57% av svenskarna, i åldersgruppen 12-24 år var 
siffran så hög som 88% men bland befolkningen i åldern 50-79 år var det endast 30% som 
var uppkopplade (Jupiter MMXI Europe, 2000).  

Vid sidan om den ojämna fördelningen mellan yngre och äldre användare finns det också 
en snedfördelning mellan olika socialgrupper. Alla har inte tillgång till en dator med 
internetuppkoppling på sin arbetsplats och datorer är fortfarande dyra att köpa som 
privatperson. Att 65 % av svenskarna (SIKA, 2001) har tillgång till Internet i hemmet kan 
tyckas mycket men det innebär samtidigt att en dryg tredjedel av befolkningen saknar 
möjlighet att använda Internet i sin bostad. 

Sammantaget ses Sverige trots allt som ett föregångsland inom IT-utvecklingen. 
Uppmärksamheten kring det nya mediet leder till att många vill etablera sig för att synas. 
För företag och institutioner som riktar sig till allmänheten är det idag lika naturligt att ha 
en webbplats som att finnas med i telefonkatalogen. Att finnas på Internet har blivit ett 
självklart sätt att exponera sig.  

Med tiden har fler och fler tjänster börjat tillhandahållas via Internet. Banker, butiker, 
utbildning och olika former av underhållningstjänster marknadsförs i elektroniska 
versioner. Rätt använt kan Internet möjliggöra effektiv masskommunikation med stora 
ekonomiska besparingar för den säljande parten eftersom användarna gör en stor del av 
arbetet själva hemma vid sina datorer.  
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För företag som bedriver affärsverksamhet i någon form växer kraven på att göra sin 
handel elektronisk. Ernst &Young (2001) menar att e-handel inte längre är ett val för 
företagen utan ett krav för att överleva.   

Handlare var tidiga med att se fördelarna i det nya mediet. Den elektroniska marknaden 
spåddes en lysande framtid men den kom av sig och idag har många webbutiker svårt att 
fortsätta sin verksamhet. Det mest spektakulära exemplet var svenska boo.com som efter 
storstilade satsningar tvingades i konkurs våren 2000. Boo.com blev en symbol för den 
stora värderingkarusellen i IT-branchen som snurrade snabbare och snabbare kring 
millennieskiftet för att sluta i ett haveri. Boo.com blev symbolen men är bara en av många 
webbutiker som har drivits i konkurs, exempel på andra svenska kända webbutiker är 
Boxman och Sumo.  

Varför blev inte e-handeln den succé som många experter förutspådde? Blev nyetablerade 
webbhandlare och deras riskkapitalister fartblinda av den stora uppgången inom IT-sektorn 
och ignorerade riskerna? Det finns säkert en mängd förklaringar till varför försäljning via 
Internet dras med problem. En möjlig orsak är att användarnas situation inte har 
uppmärksammats tillräckligt mycket.  

Utifrån ett behov av att fästa större vikt vid användarperspektivet har områden som 
interaktionsdesign och människa-dator interaktion vuxit fram. När ny informations-
teknologi utvecklas läggs ofta de största resurserna på tekniska satsningar och de 
kommande användarna hamnar i skymundan. Resultatet blir i värsta fall produkter som 
inte möter användarnas behov, som föder irritation och motvilja och som därför väljs bort. 
Betraktat i ett större perspektiv är användbarhet en avgörande fråga inte bara för 
användarna utan också för företagen som utvecklar och säljer produkten. Att ta fram 
produkter som inte är användbara ger inga pengar tillbaka.  

En central komponent i användbarheten i webbaserade butikssystem är hur tillförlitlig 
butiken uppfattas av användarna. Som i alla affärsuppgörelser är tilliten till motparten 
avgörande för om kunden ska bestämma sig för att köpa varan. De yttre omständigheterna 
för ett elektroniskt köp skiljer sig på flera punkter från ett köp i en verklig butik. Frågan är 
hur dessa skillnader påverkar tilliten till elektronisk handel. För att försöka bringa större 
klarhet kring vad som påverkar tillit till webbaserad handel valdes för denna studie två 
faktorer som testades i en elektronisk butik.  

Studiens ämnesområde är inte speciellt väl utforskat och det var naturligt att inta en 
explorativ ansats. Avsikten har varit att närma sig ämnet så förutsättningslöst som möjligt 
med målet att få en klarare bild av området och hitta intressanta uppslag för fortsatt 
forskning. För att få en bred förståelse för ämnesområdet hämtades bakgrundsmaterial från 
olika forskningsområden. 
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SYFTE 

Det övergripande syftet med studien är att bringa större klarhet kring betydelsen av tillit i 
elektronisk handel. Meningen är att arbetet ska genomsyras av ett användarperspektiv och 
utgå från konsumentens upplevelser av den elektroniska marknaden.  

Fortsättningen har följande disposition: 

 

 Teoretiskt ramverk 

Det veteskapliga grundperspektivet för arbetet presenteras och ämnet för uppsatsen 
behandlas i en litteraturgenomgång av tidigare forskning inom området. Det 
teoretiska ramverket avslutas med frågeställning och hypoteser för studien. 

 

 Metodavsnitt 

Ramarna för den genomförda undersökningen presenteras och design, material och 
procedur för studien beskrivs. 

  

 Resultatsammanställning 

Resultaten från statistiska beräkningar och kvalitativ analys presenteras i text och 
grafik. 

 

 Diskussion 

Studiens resultat diskuteras och sätts in i ett större sammanhang där jämförelser 
görs med tidigare forskning inom området. Kapitlet avslutas med att blicka framåt 
och föreslå uppslag till framtida forskning. 
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2 .  T E O R E T I S K T  R A M V E R K  
Det andra kapitlet ger en teoretisk bakgrund till studien. Kapitlet inleds med en presentation av 
den vetenskapsteoretiska grunden för arbetet, fortsätter med en litteraturstudie av området och 
avslutas med frågeställning och hypotes för undersökningen. 

 

 

 

VETENSKAPSTEORETISK GRUND 

Denna uppsats har en kognitionsvetenskaplig grund och utgår ifrån forskning inom fältet 
människa-dator interaktion (MDI). MDI handlar om förståelse, design, utvärdering och 
implementering av interaktiva datasystem för mänskliga användare (Preece mfl., 1994) och 
behovet av MDI-kunskapen har vuxit fram i och med att teknik allt mer har integrerats i 
samhället.  

Från att tidigare varit teknikers verktyg används idag datorer av människor med alla sorters 
kunskapsbakgrunder. Medan människor med ett tekniskt kunnande kan agera utifrån en 
förståelse för hur datorer arbetar, har de flesta användare idag varken tillräckliga kunskaper 
eller intresse av att behöva lära sig tekniken för att kunna använda sin dator.  

Reeves och Nass (1996) menar att människor interagerar med datorer och nya media på 
samma sätt som med medmänniskor i verkligheten – socialt och naturligt. Det innebär att 
vi förväntar oss att datorn ska agera enligt mänskliga tankemönster, att den ska förstå och 
kunna kommunicera begripligt. För att åstadkomma ny teknik som kan leva upp till 
användarnas behov, bör kunskap om människans beteende och föreställningar integreras 
med den tekniska kunskapen i utvecklingsarbetet. Ett fokus på MDI ger en jämvikt i 
utvecklingsprocessen när användarnas behov och förutsättningar får lika mycket 
uppmärksamhet som teknikens förutsättningar och begränsningar. För att kunna producera 
användbara system som människor upplever som intuitiva och tilltalande är det viktigt att 
arbeta utifrån ett medvetet användarperspektiv. 

I forskning som behandlar interaktion mellan människor och teknik möts naturvetenskap 
och humanistisk teoribildning. Det leder till spännande perspektivkrockar men också till 
svårigheter. Olika och ibland motstridiga betraktelsesätt möts och en sammansatt bild av 
området växer fram.  

Naturvetenskaplig forskning handlar till stor del om att systematisera och skapa 
förklaringsmodeller. Enkla modeller är visserligen lätthanterliga och tillfredsställer 
ordningssinnet, men eftersom verkligheten är mångfasetterad och svårbegriplig kan det 
vara nödvändigt att arbeta med komplexa modeller. Tvärvetenskaplig forskning kan inte 
sägas ge en lättbegriplig bild av verkligheten men genom att ta hänsyn till många olika 
synsätt når man troligtvis en sannare förståelse för det område som studeras. 
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Kanske är det så att vetskapen om de svårigheter som uppstår när olika forsknings- 
perspektiv ska samsas, har bidragit till att forskning till största del har bedrivits inom skilda 
fakulteter. När nu tvärvetenskap får större och större utrymme tvingas man ta itu med de 
svårigheter som uppstår när forskartraditioner med skilda värderingsgrunder och olika 
prioriteringar ska samarbeta. Det kan ibland vara svårt att mötas när den grundläggande 
beskrivningen av verkligheten inte är den samma.  

För att underlätta samarbetet inom forskningsområdet människa-dator interaktion har 
Yvonne Wærn (1998) utarbetat en modell bestående av olika lager. Lagermodellen 
omfattar hela MDI-området och delar in forskningen från mikronivå i det biologiska lagret 
till makroperspektivet i det sociokulturella lagret. Vitsen med modellen är att visa hur de 
skilda forskningstraditioner tar sig an MDI-området utifrån olika perspektiv och att det 
som skiljer vetenskapsgrenarna åt är att perspektivens bredd varierar. Inom det biologiska 
lagret studeras interaktionen på detaljnivå och för varje steg upp i modellen vidgas 
forskningsperspektivet. Det för med sig att ett högre lager inkluderar de underliggande 
lagren och därmed inte kan utesluta dem. För varje lager tillförs fler faktorer och 
komplexiteten i interaktionen ökar. 

 
Ex. på artefakt LAGER Ex. på MDI-frågor
E-mail 
E-konferens 
MUD 

 
SOCIOKULTUR 

 

Organisation
Distansarbete

Virtuella communities
Workflow 
Beslutsfattande i grupp 

 
KOORDINATION 

Kommunikation
Koordination

Kunskapsbaserade system 
Individuellt beslutsstöd  

 
INDIVIDUELL 

INFORMATIONS-
BEARBETNING 

Representation
Tolkning

Mentala modeller
Beslutsfattande
Problemlösning

Displays 
Ljudapparater 
Känsel 

 
INDIVIDUELL PERCEPTION 

 

Uppmärksamhet
Affordans

Design av utdata
Direktmanipulation
Sensoriska problem

Motorisk interaktion 
Virtuella världar 

 
SENSORI-MOTORIK 

 

Design av indata
Feedback för input

Fysiska problem
Alla artefakter  

NEUROFYSIOLOGI 
 

Stresseffekter
Neurofysiologiska frågor

Medicinska frågor
Biologisk integration  

BIOLOGI 
Medicinska frågor

Genetiska frågor
 
Figur : Lagermodellen, hämtad från Wærn (1998), vissa exempel uteslutna. 
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Det som är tilltalande med Wærns angreppssätt är att hon inte utesluter något sätt att se på 
MDI utan istället utgår ifrån vad de olika perspektiven kan tillföra och visar på hur 
beroende olika forskningstraditioner är av varandra. Wærn värderar inte heller de olika 
perspektiven utan menar att det som skiljer dem åt är att de har olika fokus. En sådan 
öppenhet för andra synsätt är viktig för att förstå MDI-området.  

Tvärvetenskaplig forskning vinner terräng och det är en nödvändig väg att gå för att få en 
bättre bild av fenomen i den sammansatta värld vi lever. Interaktionen mellan människor 
och ny teknik påverkas otvivelaktigt av samspelet mellan personers individuella psyke, 
teknikens funktioner och faktorer i den omgivande kontexten. För att få en bild av vad som 
sker i detta möte måste man utnyttja kunskaper från olika vetenskapsfält. 

 

 

TILLIT 

Begreppet tillit har en bred betydelse och fenomenet har studerats utifrån vitt skilda 
perspektiv. Filosofer, sociologer, psykologer och ekonomer har belyst tillit utifrån olika 
utgångspunkter vilket har förstärkt bilden av tillit som ett mycket sammansatt begrepp. 

I uppsatsen används tillit som en översättning av det engelska begreppet trust. Trust 
översätts med ”förtroende för, förtröstan på, tilltro till, tillit till, tro till, på” (Bonniers 
svenska ordbok, 1998). Det svenska tillit är bara ett av flera ord i översättningen men det är 
ett begrepp med stor spännvidd som även kan rymma betydelsen av ord som förtroende, 
förtröstan och tro till.  

Det råder viss förvirring kring begreppet tillit och det verkar som om svårigheter med att 
hitta en bra definition inte tagits på allvar. Forskarna är fortfarande långt ifrån eniga om en 
klar bestämning av begreppet. Lewis och Weigert (1985) beskriver debatten som ett 
begreppsmässigt sammelsurium och Barber (1983) som ett begreppsmässigt förfall.  

Tillit (trust) är ett vedertaget begrepp och används flitigt i såväl psykologisk som 
ekonomisk och filosofisk litteratur men är det självklart vad tillit egentligen innebär? I 
många vetenskapliga sammanhang utgår man ifrån att alla känner till innebörden av 
konceptet och det leder enligt McKnight och Chervany (1996) till att begreppet tillit sällan 
definieras. Följaktligen används flera olika definitioner parallellt vilket gör det svårt att 
jämföra en studie om tillit med en annan studie som bygger på en annorlunda 
begreppsförklaring.  

Man kan också försöka förstå tillit utifrån dess motpol. Misstro beskrivs ofta som 
motsatsen till tillit. Ingman (1997) har en mer nyanserad begreppsbestämning och väljer 
motsatser som tvivel respektive likgiltighet eller omedvetenhet. Ingmans inte helt självklara 
förslag till motsatser understryker ytterligare att tillit inte är ett enkelt och okomplicerat 
fenomen. 

För att råda bot på begreppsförvirringen har McKnight och Chervany (1996) genomfört en 
teoretisk studie av tillitsbegreppet. Deras strävan var att försöka finna en global definition 
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av tillit som gör det möjligt att jämföra studier från olika forskningstraditioner med 
varandra. Vid sidan om en stor mängd vetenskapliga definitioner av tillit har de också 
uppmärksammat den alldagliga användningen av begreppet. Att även inbegripa vardagligt 
bruk av tillitsbegreppet ger förutsättningar för att den slutliga definitionen kan komma att 
ge en så heltäckande förklaring som möjligt och förhoppningsvis kan accepteras av de 
flesta.  

Forskningen kring tillit till elektronisk handel är i sin linda och bakgrundsmaterialet 
kommer till största del att hämtas från angränsade områden där forskningen är mer 
etablerad. 

 

TILLIT I  MÄNSKLIGA RELATIONER 

Den största delen av forskning om tillit består av psykologiska och sociala studier kring 
tillit mellan människor (Kini & Choobineh 1998). Det som skrivs idag om tillit till 
elektronisk handel tar ofta sin avstamp i denna humanistiska forskning. Utifrån hur 
forskningen bedrivits och en övertygelse om tillitens starka hemvist i mänskliga relationer, 
ter det sig naturligt att inleda den teoretiska bakgrunden med studier om tillit mellan 
människor för att i nästa steg nå närmare en förståelse för människors tillitskänslor 
gentemot e-handelssystem.  

Traditionell forskning om tillit har bedrivits på olika nivåer. I de följande avsnitten 
kommer tillit behandlas på ett socialt, socialpsykologiskt och individualpsykologiskt plan.  

 

SO C I A L  T I L L I T  –  S K A PA  O R D N I N G 
 
Tillit har en central betydelse för ett samhälles fortlevnad. Många sociala teorier framhåller 
fördelarna som närvaro av tillit för med sig. Tillit beskrivs som grundläggande för stabila 
relationer, samarbete och utbyte av tjänster – förbindelser som utgör byggstenar i ett socialt 
system.  

Lewis och Weigert (1985) beskriver tillit som ett socialt fenomen som formas i sociala 
system, i motsats till psykologiska teorier där tillit definieras som en psykologisk egenskap 
hos individen. De menar att tillit är nödvändigt för att upprätthålla de harmoniska 
relationer som utgör grunden för ett socialt fungerande samhälle. Exempel på denna typ av 
förtroendefulla relationer är medborgarnas tillit till regeringen, patienters och klienters tillit 
till sina läkare och advokater samt studenters tillit till lärare och skolsystem. Gemensamt 
för relationerna är att samhällsmedborgaren är beroende av tillit till systemet eller 
maktinstitutionen för att accepteras av och känna sig delaktig i samhället.  

Flera sociologer hävdar att den senaste tidens modernisering av samhället föder ett större 
behov av tillit. Giddens (1990) menar att dagens samhällen med ökad byråkrati, 
komplicerade ekonomiska system och nya politiska överenskommelser, leder till att 
medborgarna upplever omvärlden som mer riskfylld och söker trygghet och tillit. Beck 
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(1992) är inne på samma spår och argumenterar för att rationaliteten i moderna samhällen 
med ökad risktagning, ställer högre krav på en tillitsfull miljö.  

De flesta samhällen är i ständig förändring och det finns en sociologisk debatt om det 
ökade behov av tillit som de snabba förändringarna i dagens samhällen föder. Misztal 
(1996) menar att det inträffat ett sammanbrott för traditionella normer kring frågor som 
familj och arbete, att traditionella klassidentiteter suddas ut, välfärdsstaten försvagas och 
betydelsen av nationella gränser förändras. Allt detta sammantaget menar hon väcker en 
central fråga för moderna samhällen om var vi ska finna trovärdiga grunder för mänskliga 
värden som solidaritet, samarbete och ömsesidig förståelse. 

En central person inom sociologisk litteratur kring tillit är Niklas Luhmann. Han betonade 
att tillit utgör basen för allt socialt liv och syftar då på nödvändigheten att känna tillit både 
till sig själv och till sin omgivning för att fungera som en social individ (Luhmann, 1979). 
Han beskriver tillit som ett kognitivt fenomen som påverkas både av personens 
individuella egenskaper och av det omgivande samhället. Luhmann menar att behov av 
tillit uppstår ur personens avsaknad av tillräcklig information: vi använder tillit som en 
strategi för att kunna hantera oöverskådlig komplexitet och osäkerhet i tillvaron - utan tillit 
blir människan inkapabel att handla.  

Luhmann menar också att tillit har en illusorisk natur. Den skenbara karaktären förklaras 
av att vi inte får fullständig information om vår omvärld och därför inte kan kontrollera 
den. För att ändå ha ett underlag för beslut och handlingar måste vi lita till våra 
förväntningar. 

Många som studerat tillit på en sociokulturell nivå fokuserar på tillitens funktion att skapa 
ordning i det sociala livet. För att ordna sin värld gör individer aktiva val mellan att lita 
eller att misstro. Luhmann framställer tillit och misstro som två funktionella alternativ. Vid 
valet mellan tillit och misstro fyller de två alternativen samma behov i att reducera den 
sociala komplexiteten. När beslutet är fattat, om man ska lita eller inte, kan situationen te 
sig något enklare att hantera.  

Luhmann menar vidare att vid valet mellan tillit och misstro har vi en instinktiv vilja att 
välja tillit. Detta kan ses som ytterligare ett uttryck för människans strävan att söka 
förenkling och klarhet. Enligt Luhmann är tillit det enklaste alternativet eftersom han 
menar att misstro har den oönskade effekten att absorbera individens styrka att utforska sin 
omgivning. Man skulle kunna säga att misstro gör människan villrådig medan tillit 
invaggar personen i ett sant eller falskt lugn som gör det lättare att ta sig an nya beslut.  

 

RE L A T I O N S S K A PA N D E  T I L L I T 
 
Forskare med ett socialpsykologiskt perspektiv ser tillit som en relation mellan två 
personer. Inom det socialpsykologiska fältet studeras tillit som en förväntan på den andra 
parten i en relation. Forskningen har därför kommit att fokuseras kring faktorer som stärker 
respektive försvagar tilliten till andra människor (Kini & Choobineh, 1998).  
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Giddens (1991) menar att intresset kring relationsskapande tillit har ökat. Det är fler och 
fler som intresserar sig för hur tillit utvecklas i verkliga relationer till vänner, älskare och 
familjemedlemmar.  

En grundläggande beståndsdel i processen att lita på en annan människa är det blott-
läggande inslaget där man öppnar sig och därmed riskerar att bli sviken. Zand (1972) 
beskriver tillit som individens villighet att öka sin sårbarhet i en situation där det råder brist 
på kontroll. En person som väljer att lita på en annan människa gör sig samtidigt beroende 
av den personens agerande.  

Rempel och Holmes (1986) har koncentrerat sig på tillit i parrelationer och konstruerat ett 
enkätverktyg för att mäta en persons tillit till sin partner. Utifrån resultat från enkäten har 
tre profiler klassificerats: låg, medel och hög tillit. För att kunna mäta tillit har Rempel och 
Holmes dissekerat begreppet och kommit fram till att tillit består av tre element: 
förutsägbarhet (predictability), pålitlighet (dependability) och djupt förtroende (faith).  

Förutsägbarhet har att göra med hur konsekvent en person agerar. För att tilliten ska 
stärkas räcker det inte med ett förutsägbart beteende utan partnerns agerande måste också 
vara konsekvent på ett positivt sätt.  

Pålitlighet är det samma som en känsla av att den andra personen är att räkna med. Ett 
sådant ställningstagande baserar sig på hur partnern har agerat i tidigare situationer när 
man känt sig sårad eller avvisad. Paradoxalt nog kan man inte vara riktigt säker på att en 
person är tillförlitlig förrän han eller hon har stått inför valet att antingen ställa upp eller 
svika. 

Både förutsägbarhet och pålitlighet vilar på antaganden om att en person kommer att 
fortsätta agera som han eller hon har gjort tidigare. Men ett sådant förhållningssätt ger 
onekligen en något förenklad och orättvis bild av de människor man möter. Miljömässiga 
aspekter inverkar på beteendet och människors avsikter kan utvecklas i olika riktningar. 
För att känna tillit till en annan människa krävs mer stabila känslor än slutledningar utifrån 
tidigare beteende.     

Rempel och Holmes förklarar detta genom att presentera ett tredje element av tillit – djupt 
förtroende. Detta element kan beskrivas som en djupare känsla av trygghet och medför att 
människor kan lita på sin partner utan att behöva bedöma tidigare ageranden. 

 

IN D I VI D U EL L  T I L L I T 
 
Människor skiljer sig åt när det gäller hur villig man är att lita. Inom psykodynamisk 
personlighetspsykologi är utgångspunkten att skillnaderna kan förklaras genom att studera 
personens individuella erfarenheter. Psykodynamiker menar att tidiga erfarenheter sätter 
mycket djupa spår i människor och relationen med vårdnadshavaren får därför en 
avgörande betydelse för personens individuella trygghet. Enligt denna teoribildning 
kommer barn som tvingas hantera svek från föräldrar, eller andra mycket viktiga personer, 
att känna sig otrygga och får svårare att lita på människor senare i livet.  
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En av de som betonar betydelsen av erfarenheter under de första levnadsåren är John 
Bowlby. Bowlby (1973) bidrog med sin teori om tillgiven bindning (attachment) till att 
lägga grunden för en kognitiv psykologi, där människans tankeprocesser ställs i centrum. 
Han menar att en vuxen människas förmåga att känna tillit står i direkt relation till hur bra 
den känslomässiga relationen med föräldragestalten varit.  

Enligt den kognitiva teorin utvecklas en tillgiven bindning i samspelet mellan känslor, 
beteende och kognitioner. Vid sidan om beteendenivån och det känslomässiga planet kan 
utvecklingen av bindningen också beskrivas på en kognitiv nivå (Perris, 1996). På den 
kognitiva nivån kännetecknas den tillgivna bindningen av att individen utarbetar inre 
arbetsmodeller av omgivningen och sig själv. Dessa modeller ligger sedan till grund för 
hur trygg anknytning personen utvecklar och hur personen kommer att agera i olika 
situationer. 

Koncentrationen på tidiga erfarenheter inom psykodynamiska betraktelsesätt har lett till att 
många psykologiska teorier endast beskriver hur människan utvecklas under de första 
levnadsåren. I Erik Eriksons (1982) teori framställs människans utvecklingsprocess som 
livslång. Erikson menar att livet kantas av vägval som resulterar i att personen antingen 
förstärker sin tillit eller befäster sin fruktan. Det finns en hoppfullhet i Eriksons teori för 
även en människa som är full av tvivel och otrygghet kan senare i livet hitta vägar till att 
känna tillit. 

 

SA M B A N D  M E L L A N  F Ö RVÄ N T N I N G A R  O C H  T I L L I T 
 
Förväntan är en central komponent i känslan av tillit. Som redan nämnts beskriver 
Luhmann människan som en utsatt varelse som måste lita till sina förväntningar för att få 
ordning på en kaotisk värld. Även Bernard Barber kopplar ihop tillit med förväntningar. 
Barber (1983) beskriver tillit som aktörers förväntningar på varandra i sociala 
sammanhang. Han ser tre förväntningar som utgör grunden för tillit.  

 
 

 Förväntan om att naturlagar och den moraliska och sociala ordningen ska bestå. 

 Förväntan om att människor och system som vi interagerar med besitter teknisk 
kompetens, dvs. agerar på ett förväntat sätt, beter sig normalt och är att lita på. 

 Förväntan om att aktörer antas visa ansvar och i vissa situationer sätta andras 
intressen före sina egna.   

 

Det finns vissa likheter mellan Barbers tre former av förväntningar och Rempel och 
Holmes` tre element av tillit. Båda kategoriseringar framhåller betydelsen av att motparten 
agerar i enlighet med sociala och moraliska förväntningar men dessutom är beredd att göra 
vissa uppoffringar och därmed visar att din tillit är besvarad.  
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Även Harold Garfinkel (1967) har studerat tillit som grundat på förväntningar på 
varaktighet, ordning och stabilitet. Vad som utmärker Garfinkel är hans förnyande 
forskningsmetod. För att studera hur människor agerar i verkliga situationer sökte han sig 
utanför experimentella testförhållanden och arrangerade antropologiska studier i vardags-
miljöer. Garfinkel genomförde tillsammans med sina kollegor experiment där personer 
utan förklaring agerade oväntat, tex. behandlade sina syskon som främlingar eller 
ifrågasatte vedertagna konventioner. Resultatet blev att de utsatta personerna reagerade 
mycket kraftigt med bestörtning och ilska. Med sina experiment bekräftade Garfinkel det 
som man tidigare instinktivt antagit: att vår tillit vilar på förväntningar på att moralisk-
sociala överenskommelser infrias.  

 

 

INTERNETRELATERAD TILLIT 

Även om tillit till elektroniska medier är ett relativt outforskat område finns det forskare 
som har intresserat sig för ämnet. För att ge en bild av hur forskningsfältet såg ut när 
studien genomfördes görs här ett försök att sammanfatta de senaste årens studier inom 
området tillit nya media. 

Psykologen Bonnie M. Muir presenterade 1998 en modell för människors tillit till teknik 
och hennes studier har senare kommit att refereras av andra forskare inom området. Det 
nya i Muirs synsätt var att hon kombinerade filosofiska teorier med modernare psykologi. 
Hon utgick från Luhmanns och Barbers klassiska forskning om tillit och sammanförde 
deras resonemang med Rempel, Holmes och Zannas (1985) psykologiska teorier. Utifrån 
en modell för tillit i relationer mellan människor vidgade hon resonemanget till att även 
behandla tillit som en människa kan känna till en maskin. Hon betonade sin osäkerhet vad 
gäller om teorier för tillit mellan människor kan appliceras på relationen mellan människa 
och maskin. Samtidigt framhöll hon betydelsen av tillit i interaktionen mellan människa 
och dator och betonade vikten av mer forskning inom området. 

Kini och Choobineh (1998) tillhör de som gått samma väg och tagit sig an området 
tvärvetenskapligt. Utifrån en ekonomisk grund studerade de vad som gör en elektronisk 
handelsapplikation framgångsrik. De menar att användarens tillit till tjänsten är central för 
att nå bra resultat och de lyfter fram tre komponenter som påverkar användarens tillit till 
ett e-handelssystem; individens personlighet, riskläget och miljön. 

Intresset för tillit till IT i allmänhet och till elektronisk handel i synnerhet är naturligtvis 
stort inom ekonomisk forskning där det finns en given drivkraft att förstå hur kundens 
förtroende ska vinnas. I affärsvärlden borde utforskande av tillit inta en central position 
men Lars Heumer menar att traditionella ekonomiska teorier har en snäv syn på tillitens 
betydelse. Enligt Heumer (1998) har tillit ofta framställts som motpartens svar på riskerna i 
en situation och något som manipulativt ska påverkas för att uppnå största möjliga 
egenvinst. Heumer menar att det krävs en mer övergripande syn där fokus breddas bortom 
ekonomiskt resonemang för att ta hänsyn till betydelsen av social interaktion. Han önskar 
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att man ser mer till den personligt stärkande effekten som kommer ur parternas utbyte av 
förtroende.  
 
På CHI konferensen 2001 lade några forskargrupper fram nya studier i ämnet tillit i 
digitala medier.  

En stor forskargrupp ledd av BJ Fogg presenterade en omfattande internationell studie om 
vad som gör en webbsida trovärdig. De menar att en person grundar sin tillit till motparten 
utifrån två komponenter; tillförlitlighet som bedöms efter motpartens intentioner, moral 
och välvilja samt expertis som baseras på en bedömning av motpartens kunnighet, 
kompetens och erfarenhet (Fogg, Marshall, Laraki mfl. 2001). Utifrån denna definition lät 
de 1400 användare utvärdera webbplatser i en onlinestudie. De fann fem faktorer som 
enligt användarna förstärkte upplevelsen av tillit. Dessa var: ”verklighets-känsla”, ”lätthet 
att använda”, ”expertis”, ”tillförlitlig” och ”anpassning”. De fann även två faktorer som 
skadade trovärdigheten: ”kommersiella inslag” och ”amatörism”. 

Andra forskarlag har koncentrerat sig på betydelsen av mänsklig kontakt för hur tillit 
utvecklas i datorkommunikation. Frågan har vuxit i betydelse när distansarbete blir allt 
vanligare och fler och fler kollegiala relationer formeras via dator. Med tillgång till 
högkvalitativ IT-teknik producerar distansgrupper lika bra arbete som traditionella 
arbetsgrupper (Zheng, Bos, Olson & Olson, 2001). Uppgifter som fordrar tillit mellan 
deltagarna är däremot mer komplicerade. När medarbetarnas gemensamma uppgifter är 
beroende av att de litar på varandra, ger ett personligt möte betydligt större möjligheter till 
ömsesidigt förtroende än kontakt via tex. e-post. Zheng mfl. (2001) har visat att ett enda 
verkligt möte ger stora positiva effekter även om den fortsatta kontakten sker elektroniskt. 

Även Rocco, Finholt, Hofer och Herbsleb (2001) har studerat hur tillit utvecklas i 
distansarbetets kontakter. De kategoriserar tillit i två delar; emotionell och kognitiv tillit. 
Den emotionella tilliten refererar till det ömsesidiga bemötandet av personliga tankar och 
upprättandet av känslomässiga band. Denna typ av tillit resulterar i tilltro och öppenhet att 
dela tankar, känslor och bekymmer.  

Kognitiv tillit utgörs av bedömning av både kompetens och tillförlitlighet hos motparten. 
Kompetensvärderingen baseras på förutsägbarheten i det professionella beteendet och 
tillförlitligheten refererar till överensstämmelse mellan ord och handling. Rocco mfl. 
visade, inte oväntat, att emotionell tillit är starkare till lokala medarbetare men också att  
kognitiv tillit inte påverkas av om kontakten sker via tekniska hjälpmedel.  

Bos, Gergel, Olson och Olson (2001) har jämfört hur tillit utvecklas i en grupp under fyra 
olika förutsättningar; verkliga möten, videomöten, telefonsamtal och textchatt. Resultaten 
visade, föga förvånande, att verkliga möten ledde till de mest förtroendefulla relationer och 
därefter i fallande skala video, telefon och chatt. Bos mfl. kunde också iaktta att hur snabbt 
tillit upprättas mellan två parter följer samma mönster, där parter i en chattkommunikation 
behöver längst tid innan de känner sig mogna att ingå förtroendefulla överenskommelser.  

Även Åberg och Shahmehri (2001) har studerat hur användaren upplever kommunikation 
via chatt. De visade att mänsklig assistens i form av chatt i ett webbsystem är ett effektivt 
sätt att erbjuda kundstöd till användaren. En mänsklig assistent ger också webbplatsen en 
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trevligare atmosfär, gör den roligare att använda och ökar användarens tillit till 
webbplatsen. Åberg och Shahmehri påpekar att kundstödets kvalitet är mycket beroende av 
assistentens personliga egenskaper. För att fungera tillfredsställande bör assistenten vara 
kunnig, tålmodig, ha god social kompetens, förmåga att anpassa sig efter användaren, och 
dessutom skriva fort (Åberg och Shahmehri, 2001).    

Vid sidan om Åberg och Shahmehris forskning har svensk forskning inom området rört sig 
på ett ganska filosofiskt plan. Ett av de första svenska forskningsprojekten om tillit till 
teknik bedrevs av Sissi Ingman (1996). Fokus för hennes studie var i första hand tillit till 
beslutsstöd men hon bidrog också till att lyfta fram tillitens komplexitet genom att föra 
djuplodande resonemang kring begreppets innebörd.  

Peter Stevrin är docent i företagsekonomi och verksam i ett forskningsprojekt om tillit, 
misstro och kontroll. Han har i filosofiska diskussioner utforskat betydelsen av tillit till IT i 
moderna samhällen. Stevrins resonemang rör sig kring frågor om hur införandet av modern 
informationsteknologi omformar våra samhällen och i grunden förändrar människors 
förhållande till och behov av tillit (Stevrin, 1998)  

 

 

DEN ELEKTRONISKA MARKNADEN 

Den elektroniska marknaden skiljer sig på många sätt från den traditionella. Kontakten 
sker via elektroniska nätverk i en abstrakt miljö vilket får konsekvenser för hur kunden 
uppfattar köpet. Här följer en kort beskrivning av den bakomliggande tekniken och därefter 
avsnitt om elektroniska köp och kommunikation. 

 

INTERNET, WWW OCH SÄKERHETSRISKER  

Grunden för Internet är ett enormt stort antal sammankopplade datorer som tillsammans 
bildar ett världsomspännande nätsystem. World Wide Web (WWW) kan beskrivas som ett 
skikt över Internet och ger användaren möjlighet att navigera mellan globala 
hypermediadokument. Hypertext och hypermedia är typiskt för Internet och bidrar starkt 
till Internets speciella karaktär. Systemet med länkar gör det möjligt att hoppa mellan 
dokument lagrade på olika WWW-sevrar och en webbläsare sköter allt pusslande med 
länkar och dokument och fungerar samtidigt som ett gränssnitt mot användaren där den 
efterfrågade informationen presenteras.  

I och med att datorerna kopplas ihop till ett stort nätverk där informationen måste vara 
tillgänglig blir säkerheten en stor fråga. Säkerhetsriskerna har ökat dramatiskt i och med 
höjda krav på tillgänglighet, ökad funktionalitet och flexibilitet för användarna eftersom 
det samtidigt innebär att det har blivit lättare för obehöriga personer att komma åt data och 
manipulera den (Mayer, 2001). Även om säkerheten inom den finansiella sektorn har 
förstärkts och idag är relativt hög ger media ofta bilden av Internet som en riskfylld 
marknadsplats vilket givetvis påverkar användare och potentiella webbkunder.     
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ATT HANDLA VAROR ELEKTRONISKT 

Praktiskt taget alla som handlar via Internet gör det utifrån en förståelse för hur 
transaktioner går till off-line. Att handla varor i butik är något de flesta gör nästan dagligen 
och med erfarenheten befästs en klar föreställning om hur det ska gå till för att klassas som 
ett köp. Det kan beskrivas som att vi plockar fram ett manus som förklarar hur ett köp går 
till; vilka roller som brukar delta (köpare och säljare) och vilka moment som normalt ingår. 
Manuset hjälper oss att förstå och tolka situationen allt eftersom köpet genomförs och leder 
också till vissa förväntningar om vad nästa steg kommer att bli.  

Inom kognitiv psykologi används begreppet script för att beteckna kunskapsstrukturer över 
vanliga handlingar och situationer (Ashcraft 1994). Schank och Abelson (1977) utformade 
det klassiska exemplet ”restaurang-scriptet” som används vid restaurangbesök. Enkelt 
beskrivet följer ett restaurangbesök vanligtvis en viss procedur: gästerna beställer bord, blir 
visad till bordet av hovmästaren vid ankomst och får menyn, läser menyn och beställer, 
kocken lagar mat, servitören serverar osv. Alla dessa moment och rollindelningar 
underlättar för de inblandade att förstå och tolka vad som händer.  

Det finns en trygghet i att känna igen situationen och aktörerna kan rikta sin koncentration 
på roligare och mer intressanta tankar än vad som bli nästa steg och vem som gör vad. 
Gästen kan till exempel rikta hela sin uppmärksamhet på det som var avsikten med 
restaurangbesöket - att umgås med sitt middagssällskap och njuta av den goda maten. 

För att förstå innebörden av ett inarbetat script kan man föreställa sig hur det känns att 
hamna i en situation för första gången och saknar strategier för att agera och tolka vad som 
händer. I det läget måste en stor del av uppmärksamheten ägnas åt sådant som är självklart 
för en person som har vana av situationen och den ovane kan lätt känna sig osäker. 

Som för de flesta vardagssituationer finns det ett script för hur ett köp går till som bygger 
på erfarenheter och tidigare upplevelser. I en köpsituation aktiveras scriptet och underlättar 
agerande och beslut. 

Derek Sisson (1999) har intresserat sig för hur det traditionella köpscriptet avspeglas i 
elektronisk handel. Han menar att en stor del av den bristande tillit som användarna 
upplever beror på att det invanda mönstret för att köpa inte får stöd i webbhandel. Sisson 
har ställt upp ett schema för köpsituationer off-line och jämfört det med elektronisk handel. 
Han vill visa på vanliga problem som uppkommer när den elektroniska handeln inte följer 
det invanda scriptet för att handla. 
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Köpscript (vad köparen förväntar sig)
 

 
Vanliga problem vid e-handel 
 

En köpare 
En säljare 
 

 

Identifiera säljaren (Känner jag honom/ 
henne? Är det ett företag jag vill handla 
ifrån?) 
 

Inga garantier för att säljaren är pålitlig. Vem 
som helst kan sätta upp en webbutik 
 

En vara som jag vill köpa 
 

 

Hjälp med att hitta det jag vill köpa (om jag 
behöver) 
 

Svårt att hitta varan i webbaffären. Ofta dåligt 
gränssnitt och/eller brister i system-
arkitekturen. 
 

Trevligt, professionellt och hjälpfullt bemö-
tande (men jag vill också bli lämnad i fred 
och kunna bestämma själv när jag vill ha 
hjälp) 
 

Samma information till alla kunder. E-post är 
opersonlig, särskilt när den är autogenererad.  
 

En uppenbar metod för att betala (det ska 
tydligt framgå var man betalar) 
 

Vissa webbutiker tillhandahåller inte tydlig 
hjälp för hur köpet genomförs. Förvirrande 
för hjälplösa kunder som inte kan få assistans 
med hur betalningen går till. 
 

Information om butikens köpvillkor (Gäller 
garanti? Kan jag lämna tillbaka varan eller 
byta den?) 
 

Många webbutiker ger inte denna information 
det utrymme och den centrala plats som 
kunden önskar.  
 

Kontroll av beloppet (Stämmer summan? 
Gäller den här rabattkupongen?). 

Begränsade möjligheter att välja betalnings-
sätt. Osäkert om moms och leveranskostnad 
ingår i priset. 
 

Betala Osäkerhet kring hantering av kontokort. Är 
det korrekt debiterat? Är transaktionen säker 
att genomföra? 

Överta ägandet av varan Långsam transport, dålig uppskattning av 
leveranstid, små möjligheter att spåra varan, 
risk för transportskada. 

 
Figur 2: Scriptjämförelse, efter Sisson (1999) något omarbetad. 
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Sissons schema kanske kan ger en lite orättvis bild av e-handel. I sin jämförelse använder 
han de sämsta exempel på hur e-handel går till men han tydliggör ändå en stor brist i den 
elektroniska handeln – svårigheterna att anpassa servicen till den enskilda kunden. Varje 
kund är unik och har olika behov och önskningar. Även om det idag finns flera möjligheter 
att erbjuda skräddarsydd hjälp till webbkunden, har den elektroniska försäljaren svårt att nå 
upp till kundens föreställning om hur ett köp bör gå till. Enligt det inpräntade scriptet för 
att handla sker köpet i ett personligt möte där köpare och säljare har alla sinnen till hjälp 
för att läsa av varandra. Än så länge erbjuder den elektroniska marknaden en rätt så 
endimensionell kommunikation. 

 

KOMMUNIKATION I  NYA MEDIER 

Kommunikation som sker via datorer skiljer sig på flera sätt, både tekniskt och kulturellt, 
från mer traditionella sätt att kommunicera. Tekniskt sett har den datorgenererade 
kommunikationen hastigheten, effektiviteten och i vissa fall även samtidigheten gemensam 
med telefonsamtal och möten ansikte-mot-ansikte. Däremot saknas auditiv och visuell 
återkoppling. 

Innebörden av social kommunikation kan vara svår att få grepp om eftersom samspel 
människor emellan är oerhört mångsidigt. I ett möte med en annan människa har man 
normalt tillgång till alla sinnen och får en stor variation av intryck att grunda sin 
bedömning på. I elektroniska möten på Internet finns vanligtvis bara syn- och hörselintryck 
att lita till, inte sällan enbart text skriven av samtalspartnern.  

Inom datormedierad kommunikation har de speciella förutsättningarna lett till att en ny 
språkkultur växer fram. För att övervinna datormediets begränsningar experimenteras det 
med olika sätt att kunna uttrycka känslor, röstläge och kroppsspråk på ett lika direkt sätt 
som i ett verkligt möte. Olika tecken, skriftsätt eller korta ord förstärker texten tex. .oO för 
reflektion, :-)  för glad, :-(  för ledsen eller *ler* för att visa att något sägs med ett leende. 

Än så länge finns det troligtvis många ovana användare som inte känner sig bekväma i en 
chattmiljö och frågan är hur allmänt accepterat de typiska markeringarna för att 
kompensera chattens begränsningar kommer att bli. Om markeringarna upplevs som 
märkliga kan de läggas bort och då fungerar chattmediet, trots eller kanske på grund av de 
inbyggda begränsningarna, som ett snabbt och effektivt textsamtal. 

 

 

FRÅGESTÄLLNING 

Att bestämma sig för att lita är en risktagning. Man sätter sin tilltro på spel och gör sig 
beroende av andra människors vilja och moral. 

I psykologiska teorier om tillit framhålls individens erfarenhetsgrundade känslighet som 
central för hur villig personen är att känna tillit. Bowlby och många med honom, menar att 
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det är relationen till vårdnadshavaren som är avgörande för att en tillitsgrund ska etableras. 
Andra, tex. Erikson, betonar den livslånga processen av vägval som påverkar individens 
sårbarhet i livets olika skeden.  

Oavsett hur stark den individuella känslighet är ökar personen sin sårbarhet när han eller 
hon bestämmer sig för att lita (Stevrin, 1998). Sårbarheten kan vara olika stark beroende på 
individens känslighet och hur viktig och värdefull insatsen är. I vissa fall kanske tilliten rör 
något så obetydligt att personen inte ens reflekterar över att hon väljer att lita, medan ett 
förtroende i en annan situation kan upplevas som livsavgörande. 

Tillitens betydelse vid ett köp från en elektronisk butik rör sig nog vanligtvis i de nedre 
regionerna på skalan. Men att visa sitt förtroende gör som sagt alltid en person mer sårbar. 
En besvikelse, stor som liten, är ingen trevlig upplevelse och i ren självbevarelsedrift kan 
man anta att vi i möjligaste mån vill undvika den olustkänsla som ett svek medför. 

Barber (1983) och Rempel och Holmes (1986) framhåller betydelsen av förväntningar vid 
etablerandet av tillit till en person eller ett objekt. Att motpartern agerar förutsägbart och 
pålitligt är viktigt (Rempel och Holmes) och man känner större förtroende för personer och 
objekt som stämmer överens med ens egna värderingar (Stevrin, 1998). 

För att kunna bilda sig en uppfattning om den andra partens pålitlighet och 
värderingsgrund krävs material att grunda sin bedömning på. I denna studie undersöktes 
två kanaler för att inhämta information om den säljande motparten och hur dessa faktorer 
påverkar  personernas tillit. Den första faktorn som studerades var möjligheten att i 
chattform inhämta information i en social kommunikation med försäljaren. Den andra 
faktorn var hur den skriftliga informationen om försäljningsvillkor utformades.  

Givetvis finns det ett oändligt antal faktorer som påverkar förtroendet för en elektronisk 
butik. Beroende på från vilken utgångspunkt man betraktar området framstår vissa faktorer 
som mer eller mindre centrala. Ett exempel är den ekonomiska forskningen som till stor 
del handlar om hur effekten av marknadsföring och varumärken kan öka omsättningen i en 
webbutik. Vid utformningen av denna studie var en grundförutsättning att inte gå in i 
analyser av hur fler kunder kan lockas till en elektronisk butik. Följaktligen valdes faktorn 
varumärken, som säkert påverkar användarna i stor utsträckning, bort. Istället fokuserades 
undersökningen kring faktorer som har att göra med den personliga kontakten mellan 
användaren och webbutiken med syftet att studera användarens upplevelse av tillit.  

Vid sidan om undersökningsarbetet fanns det en förhoppning om att på något sätt kunna 
bidra till den pågående utvecklingen av lämpliga metoder för att fånga in subjektiva värden 
som tex. upplevelsen av tillit. 

 

 

HYPOTES 

Två faktorer kommer att studeras och för att få en större förståelse för hur dessa faktorer 
påverkar tillit kommer tre hypoteser att testas.  
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För det första antas en hög nivå av faktorerna informationskvalitet och social 
kommunikation (chatt) påverka en persons tillit till den elektroniska butiken i positiv 
riktning. Effekterna av de enskilda faktorernas inverkan på tillit, oberoende av den andra 
faktorn, testas i underhypoteserna 2 och 3. 

 

UNDERHYPOTESER 

Hypotes 2  

En mer utförlig (rikare) information om försäljningsvillkoren kommer att ge användaren 
en upplevelse av starkare tillit till den elektroniska butiken. 
 

Hypotes 3  

Vid tillgång till synkron textkommunikation (chatt) med en mänsklig försäljare kommer 
användaren att uppleva en högre grad av tillit till den elektroniska butiken. 

 

Eftersom dessa båda faktorer förmodas förstärka användarens känsla av tillit till den 
elektroniska butiken, antas kombinationen av tillgång till chatt samt en rik information om 
försäljningsvillkoren skapa underlag för den starkast upplevda tilliten. Denna 
frågeställning formuleras i huvudhypotesen för studien. 

 

HUVUDHYPOTES      

Hypotes 1  

Möjlighet till chattkommunikation i kombination med rik informationstext om försäljnings-
villkor kommer att ge användaren den starkaste upplevelsen av tillit.  
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3 .  M E T O D  
I metodkapitlet behandlas förutsättningarna för experimentet samt hur testet planerades och 
genomfördes. 

 

 

 

EXPERIMENTELL DESIGN 

Undersökningen bestod i att försöksdeltagarna fick i uppgift att handla från en webbutik. 
Deltagarna observerades under köpet och fick sedan fylla i ett frågeformulär. Därefter 
avslutades testtillfället med ett sammanfattande samtal. 

Studien utformades som en 2x2-faktoriell mellangruppsdesign. De två oberoende variabler 
som studerades var informationskvalitet samt social kommunikation i form av chatt. De 
oberoende variablerna varierades i den elektroniska butiken för att testa hur faktorerna 
påverkade deltagarnas upplevelse av tillit till den elektroniska butiken. 

 
 

 Informationskvalitet 

 Begränsad Rik 

U
ta

n 

A. 
Begränsad information 
Utan chatt 
 

B. 
Rik information 
Utan chatt 

C
ha

tt 

M
ed

  

C.  
Begränsad information 
Med chatt 
 

D.  
Rik information 
Med chatt 

 
 
Figur 3: Försöksgrupper 
 

 

TEST DELTAGARE 

Undersökningen omfattade 28 personer i åldern 18-50 år, 13 kvinnor och 15 män. De 
värvades via anslag i Electrumhuset i Kista och kom till största del att bestå av studenter på 
institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Inbjudan var 
öppen för alla och det ställdes inte några krav på förkunskaper. Varje försökstillfälle 
pågick i 30-45 min och ersättning utgick i form av en biocheck. 
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Urvalet till experimentgrupperna skedde slumpvis och sammansättningen varierade både 
vad gäller kön, ålder, utbildning, datorvana och tidigare erfarenhet av elektronisk handel.  

 

 

MATERIAL 

Materialet i studien bestod i en elektronisk webbutik, två enkäter samt en uppgifts-
beskrivning. 

 

WEBBUTIKEN 

Den elektroniska butiken som användes i försöket utformades med syfte att den skulle se ut 
och fungera som en ordinär webbutik. Avsikten var att deltagarna skulle uppleva köpet 
som så realistiskt som möjligt inom ramen för de begränsningar testsituationen gav. Den 
sociala kontexten var mycket påverkad av experimentmiljön och det blev därför viktigt att 
försöka skapa en teknisk kontext som kändes igen. 

Webbutiken utformades utifrån en hyrbutik från Netrix Internetkonsult och fick namnet 
Sputnik. Butiken fanns under tiden för studien på Internet och kunde därför användas som 
en jämförbar webbhandel. Sputnik följde standarddesignen för enklare webbutiker med en 
grund trädstruktur för varorna, en informationssida där systemets funktioner beskrevs, en 
sökfunktion samt en beställningstjänst baserad på varuhusmetaforen med kundvagn och 
kassa.  

Netrix standarder satte vissa ramar för hur testbutiken kom att se ut och fungera. Designen 
var fastlagd och navigationsstruktur, färger, typsnitt och ikoner kunde därför inte ändras. 
Det som gick att manipulera var innehållet i butiken, dels hur försäljningsvillkoren skulle 
utformas och dels vilka produkter som skulle säljas och hur de presenterades. 

Typen av varor valdes utifrån att deltagarna skulle se köpet som naturligt men viktigt; 
varorna skulle väcka ett begär men innebära en mindre investering och därför medföra 
vissa överväganden. Eftersom de flesta deltagarna bedömdes bli studenter med begränsade 
ekonomiska resurser stannade valet vid bärbara hifi-artiklar som walkmans och bärbara cd- 
och md-spelare. Dessa varor gav också flera möjligheter till frågor och svar om design och 
funktioner, något som var eftersträvansvärt för att motivera en chattkommunikation med 
försäljaren.   

 

OBEROENDE VARIABLER 

För att testa vilka faktorer som påverkar tilliten till elektronisk handel, valdes två variabler 
som varierades mellan försöksgrupperna: chatt och informationskvalitet.  
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CH A T T 
 
Tillgången till dialog med en försäljare varierades genom att koppla till respektive koppla 
ifrån chattverktyget INID. INID är ett system som används i webbutiker för att ge  
kunderna möjlighet  att ställa frågor direkt till en säljare. 

De försöksgrupper som hade tillgång till INID kunde nå tjänsten genom att klicka på en 
länk under butikens artikelpresentationer. Ett mindre fönster kom då upp där frågor kunde 
skrivas in och svar från försäljaren presenterades. I de försökssessioner där INID användes 
tog en försöksledare rollen som företagsrepresentant för Sputnik. Försöksledaren satt i ett 
angränsande rum och kunde följa försökspersonens navigering på sin dator. Han svarade 
på frågor från deltagare i testet under namnet Thomas.   

 

IN F O R M A T I O N S K VA L I T E T 
 
Den andra faktorn som varierades var kvaliteten på den information som försöksdeltagarna 
hade tillgång till. Det var endast information om försäljningsvillkor som varierades, 
varorna presenterades på samma sätt för alla experimentgrupper. Syftet med beslutet var 
att försöka fånga in det särskiljande med elektronisk handel i jämförelse med traditionell 
butikshandel. Hur försäljningsvillkoren är utformade och det sätt på vilket användaren tar 
reda på vad som gäller för köpet, är en av de största skillnaderna mellan inköp i 
elektroniska butiker och verkliga butiker.  

Informationen om försäljningsvillkor jämfördes genom att variera kvaliteten på 
informationen mellan en begränsad version och en rikare version. Den begränsade 
versionen gav kortfattad information, innehållet kunde tolkas på flera sätt och var tänkt att 
ge en något oklar information om de krav för köpet som ställdes i uppgiften. Versionen 
med rik information var mer innehållsrik, skriven i en lite säljande stil och gav nödvändig 
information för att ge svar på de krav som uppgiften ställde. I följande figurer visas de 
båda versionerna. 
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Välkommen till Sputnik 
-Webbutiken för bärbara hifi-produkter 
 
Villkor 
För oss är det självklart att ett köp genom Sputnik webshop ska vara 
lika enkelt som ett traditionellt köp i butik. 
 
- Leverans inom en vecka  
- Fraktkostnad 50 kronor  
- Bytesrätt och återköp  
- Skyddad hantering av personuppgifter 
- Kundkontakt 
  
Adress:    LLP  Telefon: 08-30 70 77 
                 Box 371   Fax: 08-30 71 63 
                 113 41 Stockholm  
  
                 E-post: sputnik@llp.se 

 
 
 Figur 4: Begränsad information om försäljningsvillkoren: 
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Välkommen till Sputnik 
Vi har specialiserat oss på bärbara hifi-produkter. Sputnik säljer bara 
märkesartiklar av högsta kvalitet. Vi letar upp det bästa på marknaden och 
erbjuder artiklarna till ett betydligt lägre pris än butikerna i stan.   
Sputnik webshop startade i maj 1998 och har hunnit få en stor erfarenhet av 
webbförsäljning med många nöjda kunder. 
 
Villkor  
För oss är det självklart att ett köp genom Sputnik webshop ska vara lika 
enkelt som ett traditionellt köp i butik.  
 
Leverans 
Dina varor levereras inom 48 timmar. Vi ringer dig och kommer överens 
om en passande tid, vi kör även ut under kvällstid. 
 
Fraktkostnad 
Du betalar endast 50 kronor för expediering och hemkörning, oavsett hur 
stor din beställning är.  
 
Byten/Återköp 
Som kund hos Sputik har du alltid 14 dagars öppet köp och fri bytesrätt. Vi 
lämnar också 2 års garanti på hela vårt sortiment.  
 
Hantering av personuppgifter 
Eftersom många kunder oroar sig för att lämna ut person- och 
kontokortsnummer via Internet, betalar du alltid med faktura hos oss. Du 
behöver varken uppge ditt personnummer eller ditt kontokortsnummer. 
Dina  adressuppgifter registreras bara i våra register och kommer inte att 
användas av andra försäljare eller för reklamutskick.  
 
Kundkontakt 
Vår kundtjänst är öppen alla dagar 8.00-22.00 för att svara på dina frågor.  
Frågor om byten och återköp: 08-30 70 33  
Supporttjänst: 08-30 70 31  
För övriga frågor: 08-30 70 77 
 
Adress:    LLP  Telefon: 08-30 70 77 
                 Box 371   Fax: 08-30 71 63 
                 113 41 Stockholm  
  
                 E-post: sputnik@llp.se 

Figur 5: Rik information om försäljningsvillkoren: 
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Informationsfaktorn varierades även mellan de båda grupper som hade tillgång till chatt. 
Skillnaden motsvarade den mellan den begränsade och den rika textinformationen och 
förändrades genom att försäljaren fick olika direktiv om hur mycket information som 
skulle ges i chattsamtalen.  

I dialogerna med deltagare i gruppen med begränsad information (grupp C) fick försäljaren 
således endast ge den information som gavs i den begränsade textversionen. Däremot fick 
deltagarna i gruppen med rik information (grupp D) svar av försäljaren som motsvarade 
den rika textversionen. I nedanstående faktordesign förtydligas de olika försöksgruppernas 
förutsättningar. 

 

 Informationskvalitet 

 Begränsad Rik 

  U
ta

n 

A. 
Begränsad version av 
information om 
försäljningsvillkoren 
 
 

B. 
Rik version av 
information om 
försäljningsvillkoren 
 

C
ha

tt 

   
M

ed
  

C.  
Begränsad version av 
informationstexten samt 
tillgång till chatt med 
försäljare som kunde ge 
begränsad information 
 

D.  
Rik version av 
informationstexten samt 
tillgång till chatt med 
försäljare som kunde ge 
rik information 
 

 
 
Figur 6: Försöksgruppernas olika förutsättningar. 
 
 
EN K Ä T E R 
 
I anslutning till testköpet fick deltagarna fylla i två enkäter. Den ena behandlade 
bakgrundsvariabler som ålder, kön, utbildning, datorvana och erfarenhet av elektronisk 
handel. Den andra var ett skattningsformulär med avsikt att mäta personernas tillit till e-
handelstjänsten.   

Skattningsenkäten innehöll 16 påståenden om webbutiken som använts vid försökstillfället. 
Varje påstående besvarades på en femgradig Likert-skala med svarsalternativen: 
instämmer starkt, instämmer delvis, varken för eller emot, tar delvis avstånd eller tar starkt 
avstånd (se bilaga 2).  

Eftersom tillitsbegreppet i förhållande till e-handel inte är ordentligt kartlagt, var det inte 
självklart vilka aspekter som skulle tas med i skattningsenkäten. Enkäten utformades av en 
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kollega på SITI utifrån aspekter som kan antas vara relaterade till upplevelsen av tillit vid 
elektroniska köp. Som underlag för enkäten utgick man ifrån att termer som förklarar 
begreppet tillit (Bonniers Svenska ordbok, 1998) kunde ge ett bra mått på upplevelsen av 
tillit. Utifrån ett antal synonymer utformades de påstående som förutsattes vara starkast 
förknippade med tillit. Enkätens kärna utgjordes av följande påståenden: 
  

 Det känns tryggt att handla genom detta e-handelssystem 

 Jag känner mig säker när jag använder detta e-handelssystem 

 Jag känner att jag kan lita på detta e-handelssystem 

 Jag känner förtroende för detta e-handelssystem 
 

Vid sidan om dessa påståenden fick testdeltagarna även ta ställning till faktorer som kan 
tänkas vara associerade med tillitskänslor. Dessa påståenden behandlade begrepp som 
kontroll, flexibilitet och etik. 

En av avsikterna med enkäten var att utforska vilka aspekter som bygger upp begreppet 
tillit till elektronisk handel. Enkäten användes därför för att undersöka om de aspekter som 
tagits med i frågeformuläret kan användas som indikationer på tillit. Enkätmetoden var 
också en del av försöket till metodutveckling. 

 

UP PG I F T S BE S K R IV N I NG 
 
Interaktionen med webbutiken styrdes av en uppgift som deltagarna fick, dels nedskrivet 
och dels uppläst av försöksledaren. Uppgiften var att handla en bärbar cd-spelare som en 
present till en vän. Cd-spelaren skulle uppfylla vissa villkor och eftersom det var tänkt att 
bli en födelsedagspresent var det också viktigt att ta reda på leveranstid och villkor för byte 
och återköp (se bilaga 1). 

 

IN D I VI D U ELLA  S A M TA L 
 
Varje testsession avslutades med ett reflekterande samtal mellan försöksledaren och 
försökspersonen. Samtalen kan beskrivas som halvstrukturerade intervjuer med några fasta 
punkter som togs upp men också utrymme för individuellt anpassade resonemang. 
Meningen var att försöksledaren skulle kunna ställa kompletterande frågor om försöks-
deltagarnas upplevelser av och tankar kring elektronisk handel och dessutom ge möjlighet 
för deltagarna att uttrycka åsikter som inte kunde lämnas i enkäten. Samtalen kretsade 
mycket kring tillitens natur och om och i så fall hur tillit till teknik skiljer sig från tillit 
mellan människor. 

Försöksledaren förde anteckningar under samtalen som i direkt anslutning till varje 
försökstillfälle dokumenterades.   
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PROCEDUR 

Varje försökstillfälle inleddes med att försöksledaren kortfattat beskrev hur testsessionen 
skulle genomföras. Deltagaren fick fylla i enkäten med personlig data för att därefter få 
instruktioner om uppgiften. Under tiden när deltagarna genomförde uppgiften iakttogs de 
av försöksledaren som förde anteckningar om deras agerade. I försöksgrupper med social 
kommunikation sparades den skriftliga kommunikationen mellan kund och företags-
representant för att kunna studeras senare. 

När köpet var genomfört lämnades undersökningsdeltagarna ensamma för att fylla i 
skattningsenkäten och försöket avslutades därefter med det individuella samtalet. 
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4 .  R E S U L TA T  
I kapitlet redovisas resultaten från statistiska beräkningar och kvalitativ analys av datan. 
Resonemang om orsakerna till resultaten tas upp i det efterföljande diskussionskapitlet. 

 

 

 

KVANTITATIV ANALY S 

Den insamlade datan bearbetades för att besvara hypoteserna för studien. Först utfördes 
kvantitativa beräkningar och därefter utvärderades materialet kvalitativt för att se om 
tendenser som inte framträdde i den statistiska analysen kunde iakttagas.  
 
Den kvantitativa analysen grundade sig på resultaten från tillit-enkäten där 
försökspersonerna skattade sin tillit genom att besvara påståenden på en femgradig skala. 
De fyra primära påståendena stod i centrum för denna studie. Data från övriga påståenden 
analyserades översiktligt och när inga signifikanta trender kunde iakttagas lämnades det 
materialet och analysen koncentrerades på resultaten från de fyra primära påståendena. 
Dessa var: 
 
 
 

 3.  Det känns tryggt att handla genom detta e-handelssystem   
 7.  Jag känner mig säker när jag använder detta e-handelssystem  
11.  Jag känner att jag kan lita på detta e-handelssystem  
15.  Jag känner förtroende för detta e-handelssystem 

 
 
 
 

Den kvantitativa analysen bestod i variansanalys på datan från de olika försöksgrupperna. I 
en variansanalys (ANOVA) undersöks förhållandet mellan variationen av värdet inom en 
försöksgrupp med variationen mellan försöksgrupperna inom en faktor. Genom att jämföra 
olika gruppers variationer i förhållande till populationens medelvärde beräknas vilka 
resultat som rör sig utanför den slumpmässiga avvikelsen och därmed kan betraktas som en 
signifikant effekt orsakad av manipulationen av den oberoende variabeln.  
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 Faktor A: Informationskvalitet 

 Begränsad Rik 
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n 

A. 
Begränsad information 
Utan chatt 
 

B. 
Rik information 
Utan chatt 
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tt 

M
ed

  

C.  
Begränsad information 
Med chatt 
 

D.  
Rik information 
Med chatt 

 
Figur 7: Design över den tvåfaktoriella studien. 
 
 
Studien innehöll två oberoende variabler (faktorer) och effekten av dessa testas i 
underhypoteserna 2 och 3. 

 
Hypotes 2  
En mer utförlig (rikare) information om försäljningsvillkoren kommer att ge 
användaren en upplevelse av starkare tillit till den elektroniska butiken. 
 
Hypotes 3  
Vid tillgång till synkron textkommunikation (chatt) med en mänsklig försäljare 
kommer användaren att uppleva en högre grad av tillit till den elektroniska 
butiken. 

 

Eftersom två faktorer testas samtidigt används en tvåvägs-ANOVA för att pröva hypotes 2 
och hyptes 3. I denna typ av variansanalys beräknas dels effekterna av varje faktor och dels 
om faktorerna påverkar varandra och bildar en interaktion som inverkar på variationen i 
resultaten.   

I huvudhypotesen jämförs en grupp mot de övriga tre och därför betraktas datan vid denna 
beräkning som om den har en enfaktoriell design, närmare bestämt en 1X4-faktoriell 
design. Här används en envägs-ANOVA för att testa hur den utvalda gruppen står sig mot 
de övriga.  

 
Hypotes 1 - Huvudhypotes 
Möjlighet till chattkommunikation i kombination med rik informationstext om 
försäljningsvillkor kommer att ge användaren den starkaste upplevelsen av tillit.  

 

Den kvantitativa analysen inleds med hypotestestning av underhypoteserna och 
därefter testas huvudhypotesen.     
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HUR FAKTORERNAS EFFEKTER STUDERAS 

För att bestämma hur analysen av underhypoteserna skulle genomföras undersöktes om det 
fanns en interaktion mellan faktorerna informationskvalitet och tillgång till social 
kommunikation. Förekomst eller avsaknad av interaktion är avgörande för hur effekten av 
de oberoende variablerna ska studeras. 

Om det inte finns en interaktion kan faktorernas huvudeffekter studeras. En huvudeffekt 
tas fram genom att beräkna effekten av en oberoende variabel när den andra oberoende 
variabeln ignoreras. Konkret innebär det att medelvärden från en faktors alla lägen kan 
summeras. En sådan beräkning kan bara göras om det inte finns en interaktion mellan 
faktorerna, för om faktorerna påverkar varandra finns möjligheten att värdet i en cell beror 
på effekter av den faktor som inte studeras för tillfället. En avsaknad av interaktion gör det 
därför möjligt att generalisera effekten av hur den studerade faktorn påverkar den beroende 
variabeln.  

En interaktion i datan innebär tvärtom att faktorerna påverkar varandra. Om effekten av 
den andra faktorn ignoreras i ett sådant läge kommer resultaten att bli missvisande. När det 
inte går att undersöka hur en faktor generellt påverkar den beroende variabeln studeras 
istället hur den beroende variabeln påverkas av de olika omständigheterna som 
försöksgrupperna utsätts för. För att kunna försäkra sig om att en effekt orsakas av den 
faktor som testas, undersöks de enkla effekterna när den andra faktorn hålls konstant.   

Sammanfattningsvis testas först interaktion och beroende på utkomsten av detta test 
undersöks varje faktors inverkan, antingen i form av en generell huvudeffekt där den andra 
faktorn ignoreras eller som enkla effekter där den andra faktorn hålls konstant.  

 

TEST AV INTERAKTION MELLAN FAKTORERNA 

För att tydliggöra vad som är underlaget för beräkningarna redovisas försöksgruppernas 
medelvärden. Vid test av interaktion samt hypotestestning av hypotes 2 och 3 görs 
jämförelser inom varje påstående. För standardavvikelser se tabell 1, sidan 34. 

 
3.Tryggt  Faktor A  7.Säker  Faktor A  
 Faktor B  A1  A2   Faktor B  A1  A2 
 B1 4,29 3,14  b1 4,29 3,00
 B2 2,86 4,43  b2 2,86 4,00
       
       
11.Litar  Faktor A   15.Förtroende Faktor A   
 Faktor B  A1  A2   Faktor B  A1   A2 
 B1 4,00 3,00  B1 3,71 3,43
 B2 3,29 4,43  B2 3,14 4,00

 
Figur 8: Medelvärden för primära påståenden. 
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När datan studerades påstående för påstående visade det sig finnas interaktion mellan 
faktorerna i samtliga primära påståenden. Interaktionen i datan var signifikant för tre av de 
primära påståendena; 3,7 och 11. Interaktionen visade sig vara tydlig när signifikansnivån 
0,01% kunde användas med F-kritiskt värde 7,82.  

 
 

 3. Det känns tryggt att handla genom detta e-handelssystem   
      F(1, 24) = 16,41, p<.01 
  
 7 . Jag känner mig säker när jag använder detta e-handelssystem  
       F(1, 24) = 8,76, p<.01 
    
11. Jag känner att jag kan lita på detta e-handelssystem   
       F(1, 24) = 10,07, p<.01 
 
15. Jag känner förtroende för detta e-handelssystem   
       F(1, 24) =2,74, p>.05 

 
 
Även vid en sammanslagning av de fyra primära tillitsvariablerna (3, 7, 11 och 15) 
uppvisades en signifikant interaktion mellan grupperna på 0,01%-nivå där F(1, 24) = 12,5, 
p<.01.  
 
 

För att förtydliga vad en interaktion innebär presenteras en graf över påstående 11 ”Jag 
känner att jag kan lita på detta e-handelssystem” . Om faktorerna inte interagerar formar 
sig effekterna som två parallella linjer eftersom faktorerna då inte påverkar varandra. Här, 
när det finns en interaktion, är linjerna ickeparallella som ett tydligt tecken på att 
effekterna av faktorerna samverkar.  

11. Litar

1
2
3
4
5

1 2begr. info                  rik info

med chatt
utan chatt

 

Figur 9: Interaktionen mellan de oberoende variablerna för påstående 11: Jag känner att jag kan lita 
på detta e-handelssystem.   
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Eftersom informationskvalitet och tillgång till chatt interagerade i samtliga påståenden 
(även om påstående 15 inte var signifikant) kunde inte faktorernas huvudeffekter 
fastställas. I stället undersöktes faktorerna inverkan på försökspersonernas tillit genom att 
testa de enkla effekterna för varje faktor.  

 

TEST AV ENKLA EFFEKTER – UNDERHYPOTESER 

När enkla effekter testas jämförs värdet för de båda nivåerna av en faktor under 
förhållandet att den andra faktorn hålls konstant. En tvåvägs-ANOVA ger svar på hur 
faktorernas enkla effekter ser ut och om de är signifikanta.  

 
Hypotes 2 
 

En mer utförlig (rikare) information om försäljningsvillkoren kommer att ge användaren 
en upplevelse av starkare tillit till den elektroniska butiken. 
 
 

För faktorn informationskvalitet är det endast för påstående 3 som signifikanta enkla 
effekter kan konstateras. De enkla effekterna tas fram genom att beräkna F-värdet för 
jämförelsen mellan två försöksgrupper. Frihetsgraderna var 1 och 24 och signifikansnivån 
justerade med Bonferroni test till 0,025% med det kritiska F-värdet 5,79.  
 
 
3. Det känns tryggt att handla genom detta e-handelssystem 
 Försöksgrupper Medelvärde F-värde 
Utan chatt   A : begr. info 4,29  
   B : rik info 3,14 F(1,24) = 5,82, p<.025 
Med chatt   D : begr. info 2,86  
   C : rik info 4,43 F(1,24) = 11,00, p<.025 

 
 

Figur 10: Enkla effekter av informationskvalitet för påstående 3: Det känns tryggt att handla 
genom detta e-handelssystem. 

 
 
Effekterna av informationskvalitet, begränsad jämfört med rik, är alltså signifikanta för 
påstående 3 men effekterna riktas åt olika håll. Resultaten innebär att bland de försöks-
personer som inte hade tillgång till chatt skattade de med begränsad information högre tillit 
än de med rik informationstext. Det motsatta gäller för de som hade tillgång till chatt. 
Bland dessa försökspersoner skattade de med begränsad information sin tillit lägre än de 
som fick den rika informationen.  
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3. Tryggt

1

2

3

4

5

1 2begr. info                  rik info

med chatt

utan chatt

 
Figur 11: Interaktion för påstående 3: Det känns tryggt att handla genom detta e-handelssystem. 

 

 
Hypotes 3 
 

Vid tillgång till synkron textkommunikation (chatt) med en mänsklig försäljare kommer 
användaren att uppleva en högre grad av tillit till den elektroniska butiken. 

 
 

För att beräkna enkla effekter av faktorn chatt gjordes motsvarande jämförelser som för 
informationskvalitet. Här jämfördes förhållandet mellan försöksgrupperna som hade 
samma nivå i informationskvalitet för att se om någon signifikant effekt av chatt kunde 
iakttagas.  
 
Faktorn chatt uppvisade fyra signifikanta enkla effekter. Data för påstående 3 följde 
samma mönster som för hypotes 2; två signifikanta effekter men med motsatta riktningar. 
 
 
3. Det känns tryggt att handla genom detta e-handelssystem 
 Försöksgrupper Medelvärde F-värde 
Begr. info   A : utan chatt 4,29  
   D : med chatt 2,86 F(1,24) = 9,09, p<.025 
Rik info   B : utan chatt 3,14  
   C : med chatt 4,43 F(1,24) = 7,36, p<.025 

 
 

Figur 12: Enkla effekter av chatt för påstående 3: Det känns tryggt att handla genom detta e-
handelssystem. 
 
 

Resultaten visar att bland de som fick den begränsade versionen av information upplevde 
försökspersoner som inte hade tillgång till chatt högre tillit än de som hade möjlighet att 
chatta med försäljaren. Bland de försökspersoner som fick rik information skattade de som 
inte hade tillgång till chatt lägre tillit än de som kunde utnyttja INID chattsystem.   
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För övriga primära påståenden uppvisades inga signifikanta effekter för påstående 15. 
Däremot framträdde en enkel effekt för både påstående 7 och 11.  

 
7. Jag känner mig säker när jag använder detta e-handelssystem 
 Försöksgrupper Medelvärde F-värde 
Begr. info   A : utan chatt 4,29  
   D : med chatt 2,86 F(1,24) = 6,06, p<.025 

 
 

Figur 13: Enkel effekt av chatt för påstående 7: Jag känner mig säker när jag använder detta e-
handelssystem. 
 
 

11. Jag känner att jag kan lita på detta e-handelssystem 
 Försöksgrupper Medelvärde F-värde 
Rik info   B : utan chatt 3,00  
   C : med chatt 4,00 F(1,24) = 8,96, p<.025 

 
 

Figur 14: Enkel effekt av chatt för påstående 11: Jag känner att jag kan lite på detta e-
handelssystem. 
 
 

Den enkla effekten av chatt för påstående 7 bland deltagare med begränsad information, 
orsakades av att försöksgruppen utan chatt skattade sin tillit högre än gruppen med chatt.  

För påstående 11, där den enkla effekten av chatt iakttogs bland de deltagare som fick rik 
information, var det gruppen med chatt som skattade sin tillit högre än gruppen utan chatt. 

Sammanfattningsvis fanns det sex signifikanta enkla effekter av de båda faktorerna. För 
faktorn informationskvalitet framkom två effekter inom ett påstående men för övriga 
primära påståenden uppvisades inga signifikanta effekter. För faktorn chatt framkom fyra 
enkla effekter inom tre påståenden.  

Resultaten ger inte tillräckligt belägg för att hypotes 2 och 3 ska kunna behållas. Det mest 
anmärkningsvärda är att samtliga enkla effekter är motstridiga, dvs. effekterna har motsatt 
riktning. Vad det kan tänkas bero på behandlas i diskussionskapitlet.  

 

TEST AV HUVUDHYPOTES 

I huvudhypotesen handlar frågeställningen om hur resultaten från grupp C förhåller sig till 
de andra gruppernas resultat. Grupp C var den grupp som fick både rik information och 
tillgång till chatt. I hypotesen testas om gruppen skattade sin tillit till den elektroniska 
butiken högre än de andra försöksgrupperna.  

Till att börja med redovisas medelvärden för hur deltagarna i försöksgrupperna skattade sin 
tillit som svar på de fyra primära påståendena. 
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Tabell 1: Gruppernas medelvärden för de primära påståendena. Den grupp med det högsta 
medelvärdet för varje påstående har markerats med fet stil. 
 
 

Påstående Grupper Medelvärde Standardavvikelse 
 

A 4,29 0,756 
B 3,14 1,069 
C 4,43 0,535 

3. Tryggt 

D 2,86 1,069 
A 4,29 1,113 
B 3,00 1,000 
C 4,00 1,000 

7. Säker 

D 2,86 1,215 
A 4,00 0,816 
B 3,00 1,000 
C 4,43 0,787 

 9. Litar 

D 3,29 0,951 
A 3,71 0,756 
B 3,43 0,787 
C 4,00 1,000 

15. Förtroende 

D 3,14 1,069 
 
 
 
Som framgår av tabellen hade grupp C högst skattning för påstående 3,11 och 15 men för 
påstående 7 skattade grupp A högre. 

Skillnaden mellan gruppernas medelvärden för påstående 3,11 och 15 fördelade sig på ett 
liknande sätt (se bilaga). Nedan syns en figur över medelvärden för påstående 3. 
 
 

  

1
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3

4

5

1 2 3 4

Serie1

  
  
Figur 15: Gruppernas medelvärden för påstående 3: Det känns tryggt att handla genom detta e-
handelssystem.   

   A            B            C           D 

A: begränsad information, utan chatt 
B: rik information, utan chatt 
 
C: rik information, med chatt 
D: begränsad information, med chatt 
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Eftersom hypotes 1 testar om grupp C hade högst värden och hur dessa skillnader ser ut är 
det datan för påstående 3,11 och 15 som är av störst intresse.  

För att testa om medelvärdesskillnaderna för dessa påståenden låg utanför den 
slumpmässiga variationen genomfördes en envägs-ANOVA. I analysen jämfördes 
variationen mellan grupp C och övriga försöksgrupper med variationen inom grupp C.     
F-värden för envägs-ANOVAN: 

 

 3. Tryggt: F(3,24) = 5,61, p< .5   

 7. Säker: F(3,24) = 3,02, p< .5   

11. Litar: F(3,24) = 3,75, p< .5   

15. Förtroende: F(3,24) = 1,14, p< .5  

 

Eftersom hypotesen är riktad sätts signifikansnivån till 0,5% och det kritiska F-värdet blir 
3,01. Det betyder att det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna för påstående 3,7 
och 11.  

Skillnaden som framkom för påstående 7 orsakades inte av grupp C utan av grupp A. 
Analysen fortsatte därför med datan från påståendena 3 och 11.   

Hypotestestningen slutfördes med en Post hoc-analys för att mer ingående undersöka 
skillnaderna mellan grupp C och övriga grupper. Det som undersöktes var mellan vilka 
grupper som signifikanta skillnader fanns. Risken för typ 1-fel reglerades genom att justera 
signifikansnivån med Bonferroni-test.  
 
Resultaten visar att i två fall var skillnaden mellan grupp C och de andra försöksgrupperna 
signifikanta: 
 
 

3.  Det känns tryggt att handla genom detta e-handelssystem 
Jämförelse mellan: 
Grupp C (rik information, tillgång till chatt)  
Grupp D (begränsad information, tillgång till chatt)  
F(3,24) visar en medelvärdesskillnad på 1,57, p=0,017. 

 
11. Jag känner att jag kan lita på detta e-handelssystem 

Jämförelse mellan: 
Grupp C (rik information, tillgång till chatt)  
Grupp B (rik information, utan tillgång till chatt)  
F(3,24), visar en medelvärdesskillnad på 1,43, p=0,038 
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Slutsatsen blir att huvudhypotesen endast gäller vid två jämförelser av tolv möjliga och 
följden blir att hypotesen förkastas. De signifikanta skillnader som framkom och andra 
tendenser diskuteras i diskussionskapitlet.    
 

 

KVALITATIV ANALY S 

I den kvalitativa analysen studerades materialet mer förutsättningslöst för att eventuellt 
hitta trender som inte visade sig i den statistiska analysen. Datan jämfördes grupp mot 
grupp och även, där det kunde vara motiverat, på en individuell nivå.  

 

ÖVERGRIPANDE ANALY S 

När datamaterialet studeras sammantaget framstår ett brokigt mönster. Försöksgruppernas 
skattningar fördelar sig inte i några tydligt avgränsade klungor på tillits-skalan. Istället 
spretar de individuella skattningarna ganska oregelbundet vilket kan signalera att andra 
faktorer än de oberoende variablerna varit med och påverkat resultatet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16: Medelvärden beräknade på de 4 primära tillitsvariablerna sammanbundna grupp för 
grupp. Varje försökspersons medelvärde redovisas som en markering. 

 
 
 
Trots oordningen i resultatbilden går det att urskilja några mönster. Det mest iögonfallande 
är att grupp A och C uppför sig på ett liknande sätt samtidigt som spridningen för grupp B 
och D liknar varandra. Skattningarna i grupp A och C tenderar att hålla ihop gruppvis och 
lägga sig på den övre skalan (speciellt om man bortser från deltagare 2 som på andra sätt 
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◊ Grupp A: Begränsad information, utan chatt 
○ Grupp B: Rik information, utan chatt 
● Grupp C: Rik information, med chatt 
♦ Grupp D: Begränsad information, med chatt 
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skilde sig från de övriga, vilket tas upp längre fram). Samtidigt uppvisade grupp B och D 
en mer splittrad spridning med två grupperingar vardera, fyra försöksdeltagare i övre 
mitten på tillits-skalan och tre i botten.  

Nedanstående tabell visar medelvärden för grupperna. Notera att grupp A och C har högre 
medelvärden än grupp B och D för samtliga primära påståenden. För standardavvikelser, se 
tabell 1, sidan 34. 

 

Tabell 2: Gruppernas medelvärden för de primära frågeställningarna i skattningsenkäten: 
 

  Medel för grupperna 
Primära påståenden 

A C B     D 

Det känns tryggt att handla genom detta e-handelssystem 4,3 4,3 3,1 2,9 

Jag känner mig säker när jag använder detta e-handelssystem 4,3 4,0 3,0 2,9 

Jag känner att jag kan lita på detta e-handelssystem.  4,0 4,4 3,0 3,3 

Jag känner förtroende för detta e-handelssystem 3,7 4,0 3,4 3,1 

Medelvärden för primära påståenden 4,1 4,2 3,1 3,0 

 
 

Som underlag för den kvalitativa analysen fanns vid sidan om data från tillit-enkäten även 
en mer subjektivt laddad data. Dels innehöll resultaten de anteckningar som förts vid 
observation och vid det avslutande samtalet och för de försöksgrupper med tillgång till 
chatt fanns också loggning av chattsamtalen. Dessutom innehöll datan enkäterna med 
bakgrundsvariabler om deltagarna som i vissa fall kunde bredda förståelsen för resultaten.      

 

FÖRSÖKSGRUPPER UTAN TILLGÅNG TILL CHATT 

Grupp A och grupp B hade inte tillgång till chattkontakt med försäljaren. De var hänvisade 
till den information som webbutiken tillhandahöll och fick fatta sina beslut utifrån skriftlig 
information om försäljningsvillkor och produktpresentationer i systemet. 

Materialet att analysera efter dessa grupper utgjordes av de båda enkäterna samt 
anteckningar från observation och samtal. 
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Grupp A 

Grupp A fick den begränsade informationstexten. I figur 16 framgår att alla gruppens 
deltagare utom försöksperson 2 skattade sin tillit som relativt hög, mellan 3,75 och 5. Den 
avvikande deltagaren var den enda i hela studien som motsatte sig att bli observerad. I det 
avslutande samtalet framkom det att hon inte hade genomfört köpet om det varit en verklig 
situation, att hon kände sig mycket osäker både på tekniken och webbutiken och att hon 
efterfrågade en mänsklig kontakt under köpet.  

En annan deltagare i grupp A (nr 7) var juridikstuderande och uppehöll sig i samtalet kring 
betydelsen av att få garantier för att företaget uppfyllde de juridiska kraven. Det i sig är 
inte särskilt överraskande men sätter ändå fokus på betydelsen av kundens individuella 
perspektiv och egna krav och önskemål. I detta fall ägnade försökspersonen mycket lite 
uppmärksamhet åt att ta reda på om den köpta artikeln hade de finesser som angavs i 
uppgiftsbeskrivningen.  

 

Grupp B 

Grupp B hade tillgång till den rikare versionen av informationstexten. Resultaten från 
tillitsenkäten i figur 16 visar att deltagarna skattat sin tillit mycket olika. För att försöka 
spåra en förklaring till skillnaderna gjordes jämförelser i datan från gruppens 
försökspersoner. Fyra av gruppens sju deltagare hade ingen erfarenhet av att handla på 
Internet och de uppgav sig vara osäkra både på hur elektroniska köp går till och hur 
tekniken fungerar. När dessa försökspersoners skattningar jämfördes visar sig däremot 
ingen samstämmighet. Två personer skattar sin tillit som hög och två som låg. Det antyder 
att teknikosäkerhet och avsaknad av erfarenhet från elektronisk handel inte behöver 
påverka upplevelsen av tillit på samma sätt för alla personer.    

Sammantaget skattar grupp B sin tillit högre än grupp A. En jämförelse av deltagarnas 
bakgrundsvariabler och material från observation och samtal visar däremot inga tydliga 
skillnader.    

 

GRUPPER MED TILLGÅNG TILL CHATT 

För grupp C och grupp D förändrades förutsättningarna för det elektroniska köpet. 
Deltagarna i dessa grupper hade möjlighet att ha en personlig kontakt med en försäljare via 
chatt. Dialogen loggades vilket medförde att det fanns ytterligare en källa till analys för 
dessa grupper – chattdialogerna.   
  

Grupp C 

Grupp C hade tillgång till den mer utförliga varianten av information om försäljnings-
villkoren dels på webbutikens startsida och dels av försäljaren i chatten. De var därmed fria 
att välja hur de ville inhämta informationen; på startsidan, i chatt eller både och.  
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I figur 16 över gruppernas medelvärden finns det två grupperingar inom grupp C; Tre 
deltagare skattar hög tillit, mellan 4,75 och 5, och fyra skattar medelstor tillit, mellan 3 och 
4. Det samlade materialet studerades för att försöka finna förklaringar till mönstret men 
inga likheter mellan deltagarna kunde säkras.  

Två av gruppens sju deltagare utnyttjade chattfunktionen flitigt och deras samtal med 
försäljaren pågick ca 15 minuter. De övriga fem personerna förde korta samtal och chatt-
dialogerna varierade mellan 1 och 8 minuter, tex. chatten för deltagare 20 som redovisas 
nedan.  

 
 
Thomas> Hej, kan jag hjälpa till med något? 
Fp 20> är hörlurarna justerbara? 
Thomas> Ja på den här modellen är de justerbara 
Paus (söker vidare och hittar en annan produkt) 
Fp 20> är hörlurarna justerbara? 
Thomas> Nej inte på den här modellen 
 
Tid 1 min + 20s 
 
 

 

Grupp D 

Försöksgrupp D hade tillgång till chatt men fick utföra köpet med handledning av den 
begränsade versionen av information. I denna grupp var chattdialogerna längre än för 
grupp C. Fem av de sju försökspersonerna använde chatten i ca 15 minuter, en person i 28 
minuter och en person (D24) urskiljde sig med endast 5 minuter. Denna person skattade 
relativt hög tillit (medelvärde 4), han arbetade påfallande målinriktat med uppgiften och 
var mycket kortfattad i det avslutande samtalet.  

Bland de sju personer som deltog i försöksgruppen kan två grupperingar urskiljas. Tre av 
de sju skattade mycket låg tillit i enkäten, under 2,5, samtidigt som fyra personer skattade 
medelhög, mellan 3,25 och 4,5. I denna försöksgrupp visade sig ett mönster i 
bakgrundsvariablerna som stämde överens med skillnaderna i tillit. De som skattat sin tillit 
som låg var unga kvinnor (26-27 år) som uppgav sig ha liten datorvana. Deltagarna som 
skattat högt studerade på data- och systemvetenskaplig linje, de var unga män (24-29 år) 
och bedömde sin datorvana som ganska eller mycket stor. Erfarenheten att handla 
elektroniskt varierade från 0 till 15 köp inom försöksgruppen men där sågs inte någon klar 
uppdelning mellan de båda grupperingarna. E-handelsvana visar alltså inte heller här ha 
något rakt samband med hur personerna skattade sin tillit.  

En genomgång av dialogerna med försäljaren visar att alla deltagare i försöksgrupp D nöjer 
sig med otillfredsställande svar på frågor om kund- och leveransvillkor. En skillnad mellan 
de två grupperingarna är att de men hög tillit generellt har en trevlig och artig ton till 
försäljaren och deras svar innehåller ofta ”OK” och ”tack” (trots att de inte får svar på sina 
frågor).  
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Fp 23> Det står leverans inom en vecka. Skulle ni kunna garantera att jag får varan inom 
fem dagar? 
Thomas> Det kan jag tyvärr inte svara på 
Fp 23> OK  
 
Fp 25> vid köp av denna vara, skulle man kunna byta varan (eftersom det är en 
födelsedagspresent) tillbaka mot pengar? 
Thomas> Det vet jag tyvärr inte. 
Fp 25> aj då! tack endå 
 
Fp 26> hej Jag försvann lite där. Jo kan du ta reda på hur snabbt ni kan leverera och 
återkomma till mig inom en timme, via e-post?  
Thomas> Den avdelningen som har hand om de frågorna är stängd så tyvärr inte förrän 
imorgon. 
Fp 26> Ok, tack för hjälpen 
Thomas> javisst! 

 
 
 
De som skattat låg tillit har istället en mer neutral hållning och går direkt på nästa fråga när 
de inte får ett tillfredsställande svar. 
 
 

Fp 27> leverans inom en vecka, räknas enbart arbetsdagar eller är en vecka = sju dagar? 
Thomas> det kan jag tyvärr inte svara på. 
Fp 27> hur hanteras de personuppgifter jag lämnat vid ett köp? 
Thomas> den ska vara skyddad 
 
Fp 28> Om min väninna inte gillar produkten, kan hon byta den mot kontanter och hur lång 
tid har hon på sig?  
Thomas> Det kan jag tyvärr inte svara på, det ska finnas information om det på första sidan. 
Fp 28> På välkomstsidan kan jag tyvärr inte hitta några uppgifter om återköp (…) Jag undrar 
om det finns något sätt att få varan inom fem dagar? 
Thomas> Det kan jag inte svara på, tyvärr 
Fp 28> En sista fråga, vad innebär ” skyddad hantering av personuppgifter”? 
Thomas> Det vet jag tyvärr inte heller.  

 
 
 
I samtalen framkom att alla deltagare i grupp D, men i varierande grad, irriterade sig på att 
Thomas inte kunde ge utförliga svar. En deltagare tyckte att Thomas verkade trevlig men 
upplevde honom ”som en sommarjobbare som inte har tillräcklig koll på villkoren och den 
information som finns på hemsidan”  
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DELTAGARNAS REFLEXIONER FRÅN SAMTALEN 

I de avslutande samtalen fick försöksdeltagarna möjlighet att uttrycka sina tankar och 
upplevelser av tillit, både i testsituationen och i andra sammanhang. För att ge en bild av 
hur några av personerna resonerade presenteras några korta funderingar. 

Samtliga deltagare menade att de var positivt inställda till chatt. Flera av de 
försökspersoner som handlade från webbutiken där chatt saknades efterfrågade spontant en 
synkron kontakt och på frågan om hur de skulle ställa sig till möjligheten att ställa frågor 
via chatt var alla intresserade. Bland de deltagare som använde chatten ansåg även de som 
inte var nöjda med försäljarens hjälp att chatt var en bra form för kommunikation. 

I samtalet diskuterades också hur försökspersonerna tänker och känner inför begreppet 
tillit, vad de associerar med begreppet och om det finns några skillnader mellan tillit till 
människor och tillit till datorsystem.  

En återkommande fundering var att tillit till elektronisk handel inte kan skyndas fram utan 
att förtroende vinns efter ett antal rätt genomförda köp. 

 

”Det går att skapa tillit i e-handelsmiljö efter en tids användande. Det är viktigt med 
långsiktighet och med personlig service.” (A5) 

 

”Tillit är svårt att skapa första gången. Det utvecklas över tid.” (B13) 

 
”Tillit handlar om trygghet och därför är det avgörande hur van kunden är vid e-
handel. De som vet mer än jag gör om hur säkerhetssystemen fungerar kan ha lättare 
för att känna tillit.” (D28)  

 

 

I samtalen diskuterades också hur tillit till elektroniska butiker kan se ut.   

 

”Tillit till en e-butik har två nivåer. Tillit till tekniken och tillit till att informationen 
stämmer dvs. tillit till människorna bakom.” (C17) 

 

”Tillit upplevs inte gentemot butiken utan till Thomas. Tilliten förknippas med 
mänsklig kontakt. För system kan tillförlitlig eller pålitlig vara ett bättre ord.” (C18) 
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”Tillit har en humanistisk klang. Tillit till teknik handlar snarare om effektivitet och 
funktionalitet. Byggs upp när man ser att det fungerar.” (C19) 

 

”Tilliten till ett system är mer bräcklig, mer känslig för fel (än vid tillit till 
människor). Det räcker med ett fel i systemet för att tilliten ska vara förbrukad. 
Datorn är chanslös. Den kan inte förklara sig och övertyga om att han/hon inte ska 
göra om samma misstag.” (A6)  

 

”Tillit till ett system handlar egentligen om tillit till personen bakom webbplatsen.” 
(C21) 

 

 

27 av studiens 28 deltagare beskrev tillit som något man i första hand känner i förhållande 
till en människa. När det gällde frågan om tillit till människor i jämförelse med tillit till 
teknik/system hade de flesta klara åsikter. 

 

”På en hög nivå handlar det om samma sak – att ens förväntningar uppfylls och att 
man inte blir besviken. Däremot är det olika förväntningar när man litar till en 
person respektive till ett system. Termen tillit kan användas om ett system men då till 
hela konceptet –system, företag, villkor.” (A5) 

 

”Tillit upplevs alltid i relation till en person. Tillit till ett system är indirekt tillit till 
personen bakom, dvs. försäljaren inte programmeraren.” (B8) 

 

”Jag känner inte tillit till datorer det är alltid något som kan krascha. Det är lättare 
att känna tillit till en person för då förutsätter du att han/hon har moral. E-butiker på 
Internet kan vem som helst starta.” (B11) 

 

”Tillit till en person känns mycket starkare än tillit till ett system. Det är starkast om 
man träffas öga mot öga och lovar varandra något. När det gäller webbhandel är det 
en massa anonyma personer inblandade som inte går att lita på.” (B12) 

 

”Tillit till en person betyder att man litar på att personen gör det han/hon lovat dvs. 
personens avsikter. Tillit till ett system handlar om att det ska fungera. Tillit till en 
webbutik betyder att de håller sina löften, att villkoren uppfylls.” (B13) 
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”Det är lättare att känna tillit till en människa för då har man fler ledtrådar att gå 
på, tex ansiktsuttryck.” (D23) 

 

”Det är ingen större skillnad. Det finns olika grader av förtroende även till 
människor, allt är relativt. Jag känner inte så stort förtroende till försäljare i största 
allmänhet varken de som man möter via teknik eller i verkligheten.” (D25) 
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5 .  D I S K U S S I O N  
I det avslutande kapitlet diskuteras resultaten från studien och validitet och reliabilitet behandlas. 
Koppling görs till den teoretiska bakgrunden och slutligen diskuteras framtida forskning inom 
området. 

 

 

 

DISKUSSION AV RESULTATEN 

Avsikten med studien var att undersöka två faktorer som kunde antas påverka användares 
upplevelse av tillit vid köp från en elektronisk butik. Den omognad som fortfarande präglar 
forskningsområdet gjorde valet av faktorer till ett vågspel, eller till en del av det pågående 
utforskandet av tillitsbegreppet, beroende på hur man vill se det. Faktorerna valdes utifrån 
litteraturen inom området, hypoteser som diskuterades fram inom projektgruppen och vad 
som var möjligt att mäta inom ramarna för studien.  

När hypoteserna för projektet sattes upp antogs att de faktorer som ger förutsättningar för 
tillit har en linjär påverkan, där en hög grad av en faktor genererar hög tillit och en låg eller 
obefintlig faktor bidrar till en känsla av låg tillit. Resultaten från studien kunde inte styrka 
de klara linjära förhållanden som antagits, istället framkom vissa oväntade mönster i 
materialet. Den splittrade resultatbilden kan ha flera orsaker, kanske var det en följd av 
bristfälligt utformad design. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att det finns 
samband som tidigare inte uppmärksammats, att resultaten skulle vara ett utslag av den än 
så länge otillräckliga kartläggningen av tillit, det som Lewis och Weigert (1983) har kallat 
ett begreppsmässigt sammelsurium.  

 

INTERAKTIONEN MELLAN FAKTORERNA 

Det första som kunde konstateras var att de båda oberoende variablerna påverkade 
varandra. Interaktionen är påtaglig och uppträder i samtliga primära påståenden, även om 
interaktionen inte var signifikant för påstående 15. För alla påståenden, tydligast för 
påstående 3, uppvisades en så kallad ”complete interaction”. Det innebär att de enkla 
effekterna är spegelvända och i princip tar ut varandra vilket leder till att generaliserbara 
huvudeffekter inte kan studeras.  

Det tydliga utslaget av interaktion tyder på att det kan finnas ett mönster där faktorerna 
informationskvalitet och tillgång till chatt samverkar och tillsammans påverkar 
användarens upplevelse av tillit. För att närma sig vad interaktionen kan bero på 
övervägdes vilka likheter och olikheter som finns mellan faktorerna. 

De båda faktorerna skiljer sig åt på flera sätt. Skriftlig information är vedertagen i vår 
kultur och människor är vana att inhämta och förmedla information i textformat. Chatt 
däremot har än så länge inte accepterats som helt självklart av den breda allmänheten. En 
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annan stor skillnad är formen på kommunikationen. Skriftlig informationstext är envägs-
kommunikation vilket innebär att mottagaren inte är delaktig i skapandet, hon tar emot 
informationen och ska på egen hand tolka materialet. Samtidigheten och det ömsesidiga 
utbytet i chattmediet ställer chatt i motsatt ringhörna och här är båda parter mottagare och 
medskapare av kommunikationen. Dessutom skiljer sig chatt från skriftlig informationstext 
genom att det finns ett socialt inslag i chatt där ett, visserligen sinnesbegränsat, personligt 
möte med en annan människa kan äga rum (om inte chatten är datorgenererad). Den 
sociala grunden i chatt var också något som många försöksdeltagare lyfte fram som mycket 
viktig när de bedömde sitt förtroende för webbplatsen.     

Trots de stora olikheterna mellan faktorerna finns åtminstone en viktig beröringspunkt. 
Informationskvalitet och chatt är båda skriftbaserade och därmed starkt knutna till det 
språkliga tänkandet och skriftkulturen (även om chatt ligger och balanserar mellan skrift 
och talat språk). Att de faktorer som studerades hämtades från samma kulturella tradition 
kan möjligtvis ha resulterat i att de samverkade på ett sätt som inte kontrollerades i studien.  

 

OBEROENDE VARIABLER 

De oberoende variablerna testades var för sig i hypotes 2 och hypotes 3. Som framkom i 
resultatkapitlet fick underhypoteserna inte tillräckligt stöd för att kunna behållas på det sätt 
de var formulerade. Vissa signifikanta effekter stödde hypoteserna och starkast var stödet 
för påstående 3 men samtidigt framkom en inkonsekvens i materialet. Det var endast i ett 
läge på den oberoende variabeln som den antagna effekten bekräftades, vid det andra läget 
uppvisades en klar effekt men i motsatt riktning jämfört med vad som antagits i hypotesen. 
Den spegelvända resultatbilden framkom lika tydligt för båda faktorerna.  

Interaktionens betydelse för resultatbilden har redan diskuterats. När en interaktion fram-
kommer och omöjliggör en analys av huvudeffekter är de enkla effekterna tänkta att kunna 
ge en bild av hur de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln.  

Mönstret som framkommer visar att användare upplever högre tillit om bemötandet från 
webbutik är balanserat. Det syns tydligt i tabell 2 där grupp A och C hade högre 
medelvärden i samtliga primära påståenden än grupperna B och D. Grupp A hade en 
begränsad informationstext och ingen chattmöjlighet och grupp C hade rik informations-
text kombinerat med möjligheten att chatta med kundtjänst. De som skattar lägst tillit är 
således de som mötte en obalans, där nivån på information inte matchades med 
tillgänglighet till personlig service. Resultaten tyder på att användare föredrar antingen ett 
begränsat system med kortfattad faktaspäckad informationstext som enda vägledning eller 
ett system med rikare information som kombineras med individuellt anpassad hjälp från en 
kunnig försäljare.  
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HUVUDHYPOTES 

I huvudhypotesen handlar frågeställningen om hur resultaten från grupp C, gruppen med 
hög nivå på båda faktorerna, förhöll sig till de andra gruppernas resultat. Om försöks-
personerna skulle ha skattat sin tillit i enlighet med de antaganden som gjordes vid 
designen av studien, skulle grupp C vara den grupp som hade högst värde på tillitsskalan. 
När de oberoende variablerna visade sig samverka förändrades förutsättningarna för 
hypotes 1 vilket resulterade i ett delvis annorlunda mönster än det förväntade.  

Försöksgrupp C hade det högsta medelvärdet för tre av fyra påståenden men när 
skillnaderna mellan grupp C och övriga försöksgrupper undersöktes mer ingående visade 
sig olikheterna vara signifikanta endast vid två jämförelser. Det som inte stämde överens 
med ursprungliga antaganden var de iakttagna resultaten för grupp A. Enligt antaganden 
för studien borde grupp A, som hade låg nivå för båda faktorerna, ge låga värden i tillit-
skattningen. Tvärtom uppvisade grupp A höga skattningar, mycket nära värden för grupp 
C. Det oväntade mönstret resulterade i att ingen av hypoteserna kunde befästas och i nästa 
avsnitt diskuteras möjliga orsaker till utslaget i resultaten. 

 

BALANSERAT BEMÖTANDE 

Ett av de tydligaste mönstren i de kvantitativa resultaten var hur gruppernas tillit-
skattningar höll ihop parvis med grupperna A och C på de övre delen och B och D på den 
lägre delen av skalan. Om de styrda förutsättningarna för försöksgrupperna studeras visar 
sig ett mönster där deltagarna skattar högre tillit när de får ett balanserat bemötande från 
webbutiken. Det kan beskrivas som en antingen eller – princip där deltagarna föredrog 
antingen kortast möjliga faktatext och ingen mänsklig kontakt via chatt eller fyllig text-
information kompletterat med möjligheten att ställa frågor till en försäljare. Om detta 
mönster skulle uppkomma även i andra studier är det en bra tumregel vid design av 
webbutiker.  

Däremot kan en sådan koppling inte göras utan att studera förutsättningarna för de grupper 
som skattade låg tillit. Grupp B hade inte tillgång till chatt men fick rik textinformation och 
hade kanske därför inte så stort behov av chattmöjligheten. Det kan vara en förklaring till 
att de skattade sin tillit strax under en medelnivå. Deltagarna i denna grupp använde 
chatten kortare tid än grupp D och hade få synpunkter på hur försäljaren agerade.  

Grupp D, som skattade sin tillit lägst, fick en kortfattad textinformation och kunde chatta 
med en försäljare som gav begränsad information. Restriktionerna för vad försäljaren fick 
lämna för uppgifter gjorde flera deltagare irriterade och försäljaren framstod som okunnig, 
ohjälpsam och en aning förvirrad. Om man tar med detta i beräkningen är det lätt att förstå 
varför deltagarna i grupp D skattade sin tillit så pass lågt. När det finns möjlighet att fråga 
en annan människa är det ganska naturligt att de flesta personer kräver att bli bemötta på 
ett mänskligt sätt med hjälpsamhet och utförliga svar. Det blir svårt att motivera varför 
man erbjuder kontakt med en försäljare som knappt kan svara på kundernas frågor och 
helhetsintrycket av webbutiken blir oprofessionellt vilket givetvis inte stärker användarens 
förtroende till butiken. 
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Det är således svårt att uttala sig om vad de låga tillitsskattningarna i grupp B och D beror 
på och därmed mycket osäkert att dra några slutsatser om vad som påverkar tilliten 
negativt i studien.  

 

VALIDITET OCH RELIABILITET 

Ett problem med studien är att designen gjordes alltför komplex för att resultaten skulle 
kunna tolkas säkert. Faktorerna hölls inte isolerade från varandra på ett önskvärt sätt, tex. 
varierades rik och begränsad information inte bara i den skriftliga texten utan även i 
chattvariabeln. Det får konsekvenser som den som nyligen beskrevs för grupp D där det är 
svårt att uttala sig om vad de låga skattningarna beror på.  

Den invecklade designen ledde till att validiteten för studiens resultat blev svag eftersom 
det är oklart om det som ingick i tillitskriteriet, och endast detta, mättes. Tvärtom antyder 
resultaten att faktorer som inte kontrollerades påverkade resultaten vilket interaktionen är 
en tydligt utslag av. 

Även reliabiliteten kan kritiseras eftersom de valda mätinstrumenten inte fångade de 
oberoende variablerna på ett tillfredsställande sätt. Utformandet av mätinstrument var 
visserligen ett sökande efter möjliga metoder att mäta tillit och vilade därför inte på någon 
fast grund men den valda strategin framstod i efterhand inte som någon bra metod. 
Mätinstrumentens okänslighet visade sig genom att deltagarnas skattningar var splittrade 
där en deltagare kunde skatta högt på en primärt påstående och lågt på ett annat. Eftersom 
samtliga primära påståenden var tänkta att mäta tillit var detta en stark indikation på att 
metoden och mätinstrumenten inte var de ideala.   

Även utformningen av de avslutande samtalen påverka reliabiliteten negativt. Strävan efter 
att skapa öppna fria samtal och inte styra in deltagarna i en fråga-svar situation togs för 
långt och de stora variationerna i datan från de olika försöksdeltagarna gjorde resultaten 
svåra att jämföra. 

 

 

RESULTATEN I  ETT VIDARE PERSPEKTIV  

I följande avsnitt återupptas några teman från studiens resultat. De sätts in i ett större 
sammanhang och ses i ljuset av tidigare genomförd forskning inom området. Avsnittet 
präglas av spekulationer och fria tolkningar av hur resultaten skulle kunna förklaras utifrån 
teorier och tidigare studier inom området.  
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FÖRVÄNTNINGAR, SCRIPT OCH FÖRESTÄLLNINGAR 

Teorier kring förväntningar som en central komponent i etablerandet av tillit har på olika 
sätt förts fram av Luhmann (1979), Barber (1983) och Rempel, Holmes och Zanna (1985). 
De flesta forskare inom området är överens om att förväntningar är ett grundläggande 
element i förtroende och tillit. Vi förväntar oss att andra personer ska agera efter vad vi 
uppfattar som normalt och moraliskt riktigt och till och med vara beredda att göra vissa 
uppoffringar för att på detta sätt visa att tilliten är besvarad. Att dessa förväntningar 
uppfylls är viktigt för att stärka ett ömsesidigt förtroende. I en affärsuppgörelse kan 
resonemanget kompletteras med att en försäljare förväntas vara serviceinriktad, kunnig och 
vänlig och i och med det visar sig villig att inleda en förtroelig relation.  

Med detta i åtanke är det förståeligt att de deltagare som mötte en okunnig och initiativlös 
försäljare inte fick förtroende för webbutiken. Det stämmer också överens med att 
amatörism är en av två faktorer som användare anser skadar en webbplats trovärdighet 
(Fogg, Laraki mfl. 2001). När inte motparten är villig att anstränga sig för att uppfylla de 
förväntningar som ställs på en försäljare, är det detsamma som att visa att han inte är mån 
om köparens tillit och inte beredd att engagera sig i det ömsesidiga upprättande av en 
förtroendefull kontakt. Att lita innebär alltid en risktagning och en exponering, om än i 
olika hög grad, av den egna sårbarheten. Om motparten framstår som opålitlig finns det en 
inbyggd självbevarelsedrift att inte utsätta sig för risken att blotta sig utan att få något 
tillbaka. 

När betydelsen av förväntningar diskuteras är steget inte långt till teorier om script. Våra 
kognitiva scheman består till stor del av förväntningar på vad som kommer att ske i ett viss 
situation.  

Sisson (1999) visar med sitt script över webbhandel hur den skiljer sig från ett köp i en 
verklig butik. Inför en sådan, visserligen lite hårt dragen men ändå klarläggande 
jämförelse, uppkommer frågan hur mycket ett elektroniskt köp egentligen har gemensamt 
med ett köp i en verklig butik.  

Försöken att få kunden att se webbhandel som en förlängning av besök i verkliga butiker 
kan spåras i den täta överföringen av metaforen från köp i butik. Tanken med att använda 
metaforer som tex. ”kundvagn” och ”kassa” i en webbutik måste vara att underlätta för 
kunderna genom att stödja det invanda scriptet för att handla. Enligt Sissons jämförelser 
leder metaforen till en rad problem vid webbhandel eftersom användaren gång på gång 
ställs inför situationer där säljparten inte lever upp till förväntningarna utifrån vad det 
invanda köpscriptet föreskriver.  

Den till synes onyanserade kopieringen av köp i verkliga butiker åskådliggör en svårighet 
för webbhandeln. Införandet av elektronisk handel präglades på vissa punkter av en 
lättvindighet där de särskiljande egenskaperna hos webbutiker inte problematiserades. Det 
är viktigt att vid sidan om likheterna också uppmärksamma det som skiljer elektroniska 
köp från köp i verkliga butiker. Om detta inte görs finns det en risk att användarna får svårt 
att kategorisera och förstå vad det elektroniska köpet innebär. En förvirrad användare 
kommer i sin tur vara mer tveksam till om webbutiker kan betraktas som trovärdiga. 
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En möjlighet är att istället för att betona likheterna med köp i verkliga butiker föra fram 
webbhandelns unika särdrag och förtydliga hur elektronisk handel skiljer sig från verkliga 
köp. Exempelvis skulle de möjligheter som det tekniska mediet erbjuder kunna framhållas 
tydligare. Den hypermediala strukturen är en egenskap som kännetecknar handel via 
Internet. Något annat som är utmärkande är att inköpen är kundstyrda där användaren 
framför datorn själv bestämmer vilka varor hon vill informera sig om, jämför priser, 
kanske testar varan och tar hjälp från eventuella kundstöd om hon känner ett behov av det. 
Om webbhandel ska liknas vid någon annan form av handel ligger olika typer av orderköp, 
tex. postorder, närmast till hands. Möjligtvis skulle användare uppleva det som mer 
naturligt om likheterna med tex. postorder betonades i högre utsträckning.  

Ett mer dramatiskt alternativ skulle vara att utarbeta en ny begreppsvärld för elektronisk 
handel som står självständig från metaforiska kopplingar och invanda scheman. På sikt 
skulle den nya modellen kunna forma ett eget script, skiljt från hur andra köp går till. Det 
är en spännande tanke men får nog betraktas som smått orealistisk. Idag har formen för 
webbhandel befästs och stora avvikelser från den invanda strategin skulle antagligen 
förvirra mer än underlätta för användaren. Ett elektroniskt köp har trots allt stora likheter 
med andra köp, framförallt olika typer av orderköp, och det kan vara klokt att betona de 
likheter som finns för att ge kunden större möjlighet att förstå och känna sig trygg i miljön. 

Många deltagare i studien förklarade sina tvivel med att de kände en osäkerhet inför 
tekniken. En av styrkorna med WWW är att det inte krävs någon kunskap om de 
bakomliggande funktionerna för att använda systemet men lösningen kanske inte är så 
enkel. För att gränssnittet verkligen ska underlätta interaktionen måste användaren kunna 
acceptera att inte ha full inblick i hur alla tekniska lösningar ser ut. Erfarenheterna från 
studien antyder att många användare upplevde en brist på kontroll och överblick och att 
detta påverkade tilliten till webbutiken negativt. Möjligtvis är problemet bara en fråga om 
datamognad och försvinner av sig själv när allt fler blir vana användare av den nya 
tekniken. Om det däremot är så att ett stort antal användare inte accepterar en viss 
okunskap om den tekniska grunden för Internet utan upplevelsen istället överskuggas av 
osäkerhet och misstänksamhet, då är det mycket som talar emot ett utbrett och allmänt 
genomslag för den elektroniska marknaden. 

 

TILLITSBEGREPPET 

De avslutande samtalen gav möjlighet till diskussioner med försökspersonerna kring deras 
syn på begreppet tillit i allmänhet och tillit till elektronisk handel i synnerhet.  

Den tydligaste trenden i samtalen var tillitens nära koppling till mänskliga relationer. Flera 
deltagare ogillade användandet av begreppet tillit i andra sammanhang än i relationer 
mellan människor. Många antydde också att ordet tillit låter högtravande och efterfrågade 
ett mer alldagligt språk. Det är lätt att hålla med dem, det var inte ett självklart ordval men 
för att täcka in betydelserna av det engelska trust, som används i den större delen av 
litteraturen, valdes till slut tillit som beteckning. Begreppet tillit användes dock inte vid 
deltagarnas skattning utan endast i de avslutande samtalen, i enkäten fick de skatta mer 
vardagliga ord som litar på och förtroende för.  
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Svårigheterna att studera begreppsområdet tillit är däremot inte bara en översättningsfråga. 
Inom den engelskspråkiga forskningen har bland annat Barber (1983), Lewis och Weigert 
(1985), Mc Knight och Chervany (1985) samt Huemer (1998) krävt en större problem-
atisering kring användandet av begreppet.  

Möjligtvis kan en systematisering av tillitsbegreppet förenkla arbetet med definitioner och 
förståelse. En uppdelning av begreppet i två delar har föreslagits av både Fogg mfl. (2001) 
och Zheng mfl. (2001). De två forskarlagen har båda skiljt på ett led som bygger på 
motpartens kompetens och erfarenhet och ett led baserat på den emotionella relationen. 
Zheng mfl (2001) menar i samma anda att människors samarbete med hjälp av modern IT 
ofta fungerar utmärkt men så fort de gemensamma målsättningarna är beroende av en 
känslomässig relation kan inte elektroniska hjälpmedel ersätta det personliga mötet.  

Tillitsbegreppets komplexitet går också att spåra i resultaten från studien. I de avslutande 
samtalen visade det sig att deltagarnas förtroende för webbutiken inte vilade på samma 
kriterier. Vissa bedömde butiken efter hur den fungerade med avseende på effektivitet och 
säkerhet och andra enbart utifrån om de litade på försäljaren. Variationen i deltagarnas 
beskrivningar av vad som påverkade deras förtroende visade sig också vara mycket stor. 
Resultaten anknyter till utgången i tidigare studier, dvs. att tillitsbegreppet är komplext, 
möjligtvis kan delas upp i skilda led och att människor har olika förväntningar och olika 
kriterier för hur de bedömer tillförlitlighet i en elektronisk applikation. 

Kanske är svårigheten att göra klara uppdelningar och avgränsningar ett generellt problem 
när koncept som är nära knutna till känslor och upplevelser studeras. Mc Knight och 
Chervany (2001) menar att det finns en utbredd inställning att begrepp som tillit inte 
behöver någon närmare definition eftersom alla känner till dess innebörd. En sådan 
inställning är uppenbarligen felaktig och leder dessutom till någon slags pseudoforskning. 
För att kunna jämföra resultat från olika studier och dra generella slutsatser krävs en 
samstämmighet inom forskarvärden kring vad som menas med tillit.   

Å andra sidan kan man argumentera för att känslor och upplevelser som är starkt 
individrelaterade inte bör studeras utan att hänsyn tas till individens personlighet. Många 
psykologer menar att en persons benägenhet att känna tillit utvecklas från de tidiga 
barnåren när individens personlighet och egenskaper börjat formas. Med en psykologisk 
grundsyn verkar det motsägelsefullt och ofruktbart att studera ett uttryck för en persons 
känslor utan att ta hänsyn till individens känslomässiga förutsättningar. De individuella 
skillnaderna mellan försöksdeltagarna blir då en faktor med stor påverkan på resultaten 
som inte kontrolleras.   

Ett angränsande ämne som kom upp i de avslutande samtalen var om tillit till en webbutik 
skiljer sig ifrån tillit till institutioner eller tillit i relation till en medmänniska.  

En utbredd åsikt var att den eventuella tillit som upplevdes gentemot webbutiken inte var 
riktad till själva butiken utan snarare till försäljaren Thomas som representant för det 
mänskliga inslaget i butiken. Flera deltagare menade att tillit är något starkt känslomässigt 
och endast kan förekomma i sociala kontakter med medmänniskor. Förtroende för en 
webbutik beskrevs av flera deltagarna som mycket beroende av om de tekniska lösningarna 
fungerade och den elektroniska betalningen av varan sköttes tillförlitligt.  
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En fråga som fanns med under projektets gång var om tillit i elektroniska miljöer skiljer sig 
från den tillit som upplevs i verkliga situationer. Reeves och Nass’ (1996) studier visar att 
det är mycket vanligt att människor jämställer medierade och verkliga förhållande. Det är 
tex. vanligt att vi tillskriver datorn mänskliga egenskaper och förväntar oss att 
kommunikationen med datorn ska följa samma sociala regler som möten med människor. 
Reeves och Nass har funnit att individers interaktion med datorer, TV och ny media är 
social och naturlig på samma sätt som verkliga kontakter är.  

De flesta deltagare i studien menade att det är stor skillnad på tillit i datormiljöer och tillit i 
verkliga situationer. Man skulle kunna tro att detta motsäger Reeves och Nass’ resultat 
men tvärtom visade de att agerande och medvetenhet om agerande inte är förenligt. Lika 
utbredd som sammanblandningen av medierade och verkliga förhållanden är, lika vanlig är 
föreställningen om att kunna skilja mellan den datorgenererande världen och den verkliga. 

Om det är som Reeves och Nass hävdar, att vi kräver ett mänsklig bemötande av datorn, 
skulle det kunna kasta nytt ljus över varför grupperna med obalanserat bemötande inte 
kände förtroende för den elektroniska butiken. Webbutiken gav inte ett mänskligt 
bemötande utan dessa grupper möttes av en butik som gav dubbla budskap och en 
försäljare som inte uppfyllde förväntningarna på hur en försäljare agerar under normala 
omständigheter. Om man fortsätter att tolka studiens resultat enligt Reeves och Nass går 
det också att se en förklaring till varför grupp A, som möttes av låg nivå på båda 
faktorerna, kände ett större förtroende för webbutiken än vad som antagits i hypoteserna. 
Den versionen av butik som deltagarna i grupp A mötte kan liknas vid en fysisk 
informations-katalog, en mycket vanlig informationskälla i dagens samhälle. Vanan av den 
enkelriktade faktatäta informationen kanske förde med sig att denna variant av webbutiken 
kändes igen från den fysiska världen och upplevdes som trygg och hemtam.   

  

 

FRAMTIDA FORSKNING 

Studiens resultat har gett många uppslag till fortsatt forskning inom området. Här 
diskuteras några förslag till möjliga framtida forskningsprojekt. 

Det mest akuta behovet inom forskningsområdet är ytterligare analyser av tillitsbegreppet. 
För att kunna studera vad som påverkar en persons tillit till en annan människa, en 
samhällsinstitution eller en webbutik, krävs en förståelse för hur tillit formeras och växer 
sig stark. En viktig del i begreppsutvecklingen är att bygga vidare på Mc Knight och 
Chervanys (1996) forskning och jämföra olika definitioner av tillit för att så småningom 
förhoppningsvis kunna etablera en definition som de flesta kan acceptera.   

Vid en kartläggning av tillitsbegreppet framstår förväntningar som ett viktigt spår att gå 
vidare med. Från de som studerar tillit på en samhällsnivå som Luhmann, Barber och 
Garfinkel till de som undersökt tillit mellan människor som tex. Rempel mfl. och Sisson 
finns en gemensam övertygelse att förväntningar har en avgörande betydelse vid valet att 
lita eller misstro. Även i denna studie framkom i de avslutande samtalen med deltagarna att 
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deras förväntningar på skilda områden som teknik, säkerhet, layout, chattmediet och säljare 
påverkade tilliten till den elektroniska butiken.  

Förväntningar är ett viktigt område för framtida forskning om tillit. Svårigheten med att 
studera förväntningar är att de ofta skiljer sig mellan individer och att en persons 
förväntningar är starkt bundna till den personens tidigare upplevelser och referensramar.  

Vid sidan om att utreda begreppet tillit finns det också ett stort behov av att utveckla bra 
mätmetoder. Kvalitativa metoder visar sig ofta vara bra för att fånga in upplevelser och 
känslor men problemet med kvalitativa studier är att de ofta uppstår svårigheter när datan 
ska kvantifieras. Just detta problem uppstod i denna studie när de intressanta idéerna som 
deltagarna gav uttryck för i samtalen inte kunde jämföras på ett godtagbart sätt.  

Att mäta känsloupplevelser med kvantitativa metoder är i många sammanhang 
problematiskt eftersom det är svårt att fånga mjuka värden med oflexibla mätmetoder. I 
väntan på mer utvecklade metoder kan det kanske vara bättre att, som i denna studie, 
kvantifiera egenskattningar till en mätbar värdeskala. Inom metodutveckling finns det 
mycket att göra och det skulle vara spännande att se helt nya former av mätmetoder.  

Vid sidan om förslag på forskning inom det metodiska området fäste studiens resultat även 
uppmärksamhet på några andra frågor som kan fungera som utgångspunkt för framtida 
studier. Ett exempel är den interaktion som framkom mellan faktorerna informations-
kvalitet och tillgång till chatt. För att ta reda på om det var ett utslag av låg validitet eller 
om det är ett riktigt samband bör ytterligare studier genomföras. Om sambandet skulle 
kunna befästas som klart signifikant, kan nästa steg bli att undersöka om samverkan kan 
härledas till att faktorerna hämtas från samma kulturella tradition.  

Ett annat område för framtida studier är betydelsen av balans i bemötandet. Sambandet 
som framkom i studien, där deltagare skattade högre tillit om de fick ett balanserat 
bemötande från webbutiken, är en fråga som bör studeras ytterligare för att testa giltigheten 
i mönstret. Om det visar sig vara riktigt att en viktig omständighet för att skapa förtroende 
är att ge ett stabilt och balanserat bemötande, blir nästa fråga att kalibrera in den nivå som 
de flesta användare föredrar.  

Det finns också utrymme för explorativa studier som med utgångspunkt i föreställningar 
och förväntningar hos användarna experimenterar med utformningen av webbutiker. 
Exempelvis skulle man kunna jämföra hur användare upplever skillnaden mellan 
webbutiker som utgår från olika metaforer eller testa hur en webbutik som anpassar sig 
efter användarens individuella önskemål uppfattas. Så länge en tvärvetskaplig medvetenhet 
finns, där varje sammanhang betraktas i flera dimensioner, och studierna bygger på en 
uttalad strävan att utgå från användarnas behov, finns det få gränser för hur forskningen 
kan utformas. Än så länge sätter tekniken vissa hinder som man måste rätta sig efter men 
utvecklingen går fort.  

Många forskare inom det psykologiska fältet, tex. Erikson (1982), Bowlby (1973) och 
Rotter (1971), har betonat vikten av att se tillit som en egenskap som varierar mellan 
personer och formas av erfarenheter och individens personlighet. Sammantaget får de 
personliga faktorerna konsekvenser för den individuella tryggheten och de personliga 
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behoven. En viktig slutsats från denna studie är att individuella skillnader bör 
uppmärksammas i större utsträckning, speciellt i undersökningar som behandlar 
individrelaterade känslor och upplevelser som tillit. Vid sidan om olika psykologiska 
förutsättningar finns det också stora skillnader i tex. kunskapsnivå och inställning till nya 
medier som också bör kontrolleras i en studie. En erfarenhet från arbetet med 
undersökningen är att de individuella skillnaderna har en stark inverkan på om en person 
känner tillit och framtida forskning kommer att vinna mycket på att se varje användare som 
unik och ta större hänsyn till personens individuella egenskaper och behov.  
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B I L A G O R  
 

Bilaga 1: Uppgiftsbeskrivning 
 
Försöksuppgift 
 
Du ska tillsammans med några kompisar köpa en present till er gemensamma vän Anna. 
Hon har önskat sig en walkman som hon kan lyssna på när hon är ute och joggar. Anna 
fyller år om några dagar och du har inte tid att åka till stan för att handla. 

Din uppgift är att köpa en present som uppfyller Annas önskemål. 

Tänk dig in i situationen att du ska genomföra ett verkligt elektroniskt köp. Gör samma 
överväganden som du skulle göra om köpet var på riktigt. 

 

Önskemål att uppfylla  

• Anna vill kunna lyssna på både kassettband och radio. 

• Anna vill ha en modell med snygg design som är omtyckt och uppskattas av många 
kunder 

• Anna har små öron och de flesta hörlurarna sitter obekvämt på henne. Du har hört 
talas och att det finns justerbara lurar och tycker att det låter som ett bra alternativ 
men behöver mer information om hur justerbara lurar fungerar. 

• Anna måste kunna byta presenten mot pengar om hon inte är nöjd. Försäkra dig om 
att det går att nå företaget om något skulle gå fel. 

• Du måste ha presenten inom fem dagar. 

• Du har hört talas om att vissa webbutiker hanterar personuppgifter oetiskt. Du vill 
därför ta reda på så mycket som möjligt om företagets policy kring personuppgifter. 
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Bilaga 2: Frågeformulär 

 
Svarsalternativ:  
Instämmer starkt 
Instämmer delvis 
Varken för eller emot 
Tar delvis avstånd 
Tar starkt avstånd 
 
Påståenden att skatta: 
 

1. Detta e-handelssystem känns tillfredsställande att använda 
2. När jag använder e-handelssystemet känns det som om jag har kontroll 
3. Det känns tryggt att handla genom detta e-handelssystem 
4. Detta e-handelssystem ger mig all information jag behöver 
5. Det är lätt att hitta i detta e-handelssystem 
6. Det här systemet ger mig frihet och flexibilitet att agera som jag vill 
7. Jag känner mig säker när jag använder detta e-handelssystem 
8. Det här systemet är trevligt att använda 
9. När jag använder detta e-handelssystem känner jag mig effektiv 
10. Det är lätt att lära sig använda detta e-handelssystem 
11. Jag känner att jag kan lita på detta e-handelssystem 
12. Detta e-handelssystem gör det enkelt för mig att bestämma mig inför ett köp 
13. Detta e-handelssystem ger hög personlig service 
14. Det här e-handelssystemet har ett attraktivt gränssnitt 
15. Jag känner förtroende för detta e-handelssystem 
16. Det känns som om jag förstår hur detta e-handelssystem fungerar 
17. Jag tror att information jag lämnat i systemet behandlas på ett säkert och etiskt 

korrekt sätt 
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Bilaga 3: Interaktion i primära påståenden 
 
 
 
Påstående 3  
”Det känns tryggt att handla från detta e-handelssystem” 
 
 

3. Tryggt

1
2
3
4
5

1 2

Informationskvalitet

med chatt
utan chatt

  
 
 
 
 
Påstående 7 
”Jag känner mig säker när jag använder detta e-handelssystem” 
 

7. Säker

1
2
3

4
5

1 2

Informationskvalitet

med chatt
utan chatt
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Påstående 11 
”Jag känner att jag kan lita på detta e-handelssystem” 
 

 

11. Litar

1
2
3

4
5

1 2

Informationskvalitet

med chatt
utan chatt

 
 
 
 
Påstående 15 
”Jag känner förtroende för detta e-handelssystem” 
 

15. Förtroende

1
2

3
4

5

1 2

Informationskvalitet

med chatt
utan chatt
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Bilaga 4: Medelvärden för primära påståenden 
 
 
 
Medelvärden för påstående 3  
”Det känns tryggt att handla från detta e-handelssystem” 
 
 

1

2

3

4

5

1 2 3 4

Serie1

 
  
 
 
 
Medelvärden för påstående 7  
”Jag känner mig säker när jag använder detta e-handelssystem” 

 

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

1 2 3 4

Serie1

 
 
 

A B C D

A B C D

A: begränsad information, utan chatt 
B: rik information, utan chatt 
 
C: rik information, med chatt 
D: begränsad information, med chatt 

A: begränsad information, utan chatt 
B: rik information, utan chatt 
 
C: rik information, med chatt 
D: begränsad information, med chatt 



68 

 

 
Medelvärde för påstående 11  
”Jag känner att jag kan lita på detta e-handelssystem” 
 

1

2

3

4

5

1 2 3 4

Serie1

  
 
 
 
Medelvärde för påstående 15  
”Jag känner förtroende för detta e-handelsystem” 
 
  

A B C D

A: begränsad information, utan chatt 
B: rik information, utan chatt 
 
C: rik information, med chatt 
D: begränsad information, med chatt 
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