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Sammanfattning 
 
Titel:  Privacy Policy – Att skapa förtroende för en uppkopplad värld 
 
Författare: Andreas Jacobsson och Andreas Lundström 
 
Handledare: Anders Hederstierna 
 
Problem: Elektronisk handel och utnyttjandet av Internet har i Sverige inte riktigt nått 

sin fulla potential. En faktor som hindrar utvecklingen är användarnas oro 
för att lämna ifrån sig personlig information och bristen på förtroende. 
Vilken roll spelar förtroende i samband med e-handel och 
Internetanvändande, och hur kan man skapa och bygga förtroende så att 
marknaden växer? En förtroendeskapande åtgärd är att webbplatserna 
redogör för deras inställning till hantering av den information de samlar in 
om kunderna. En sådan redogörelse kallas vanligen Privacy Policy (svensk 
översättning; integritetspolicy). Vilken betydelse kan denna 
förtroendeskapande åtgärd ha, och i vilken utsträckning presenterar 
webbplatserna integritetspolicies? 

 
Syfte: Att undersöka vikten av förtroende i samband med elektronisk handel och 

Internetanvändande, samt hur integritetspolicies kan bidra till att förtroendet 
ökar. 

 
Metod: Uppsatsens underlag har kommit från litteratur och artiklar, men också från 

en enkätstudie som genomförts. Materialet har sedan studerats, diskuterats 
och analyserats. 

 
Slutsats: Förtroende har sitt ursprung i trygghet och säkerhet. För att lämna ifrån sig 

personlig information krävs att man känner förtroende och således även 
trygghet och säkerhet. Tillgång till personlig information är en viktig 
konkurrensfördel för ett företag. Samtidigt utgör den personliga 
informationen ett problem eftersom många kunder känner en oro att lämna 
ifrån sig denna. Oron beror på osäkerhet om vad som kan hända med den 
information man lämnar, denna oro kan i sin tur leda till brist på förtroende. 
Chansen är med andra ord större att kunden väljer att fullfölja en registrering 
om den känner förtroende. I USA presenterar de flesta stora webbplatser en 
integritetspolicy, även om tillämpningen av dem varierar något, i syfte att 
skapa förtroende. I Sverige existerar företeelsen inte alls i samma 
utsträckning. Kundernas oro för att lämna ifrån sig personlig information gör 
att det finns ett behov av att informera dem om hur erlagd information 
hanteras. Genom att presentera en integritetspolicy (enligt 
rekommendationerna) kan man öka Internetanvändarnas kunskap om vad 
som händer med deras personliga information. Således minskar även 
användarnas osäkerhet och förtroende kan byggas.  
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Summary  
 
Title:  Privacy Policy – Building trust on the Internet 
 
Authors: Andreas Jacobsson and Andreas Lundström 
 
Instructor: Ph.D. Anders Hederstierna 
 
Problem: The electronic commerce and the use of Internet have not gained its full 

potential in Sweden. A factor that holds back the development is the Internet 
users’ anxiety to submit personal information, and the lack of trust and 
confidence. How is trust related to e-commerce and use of Internet, and how 
can trust be created in order to help the market grow? A way of building 
trust for the web sites is to present a Privacy Policy which declares how the 
personal information that is collected is used. How can this kind of measure 
contribute to increase user confidence, and to what extent are web sites 
presenting Privacy Policies? 

 
Purpose: To examine the importance of trust for electronic commerce and Internet 

use, and how Privacy Policies can increase the level of trust and confidence. 
 
Method: The information gathered for this thesis mainly consists of literature and 

articles, but also of the results from a survey. All the information has been 
studied, discussed and analysed.  

 
Result: When discussing the building of trust, it is important to remember that trust 

is an expression for security and safety. Therefore, it is primarily from this 
point of view the building of trust should commence, i.e. if creating a sense 
of safety for the customer, trust will automatically arise. In order to submit 
personal information the user must be confident of that the receiver handles 
the information appropriately. From a company’s point of view access to 
personal information about the customers can be an important advantage. At 
the same time this particular aspect can be a problem, since many users feel 
anxious about submitting personal information. The anxiety springs from the 
uncertainty of not knowing what could happen to the information, which can 
lead to a lack of confidence. When the customers feel a greater sense of 
confidence they are more likely to submit personal information. In the 
United States many of the largest Internet sites present an online Privacy 
Policy document, even if the content and quality of the Privacy Policies vary. 
In Sweden however, this measure (Privacy Policy) is rather unusual. The 
customers’ uncertainty regarding the submitting of information enhances the 
importance that companies provide customers with Privacy Policies. When 
presenting a Privacy Policy the users’ knowledge regarding the handle of 
personal information can be increased. This decreases the anxiety and trust 
can be created. 
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Förord 
 
 
En lång och mödosam – men framförallt rolig och berikande – resa har gått mot sitt slut. Vi 
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1 Inledning 
Att lämna ut personlig information över Internet är något användarna tvekar inför. Det 
krävs en känsla av trygghet, säkerhet, tillit och förtroende för att man som användare av 
Internet skall motiveras att lämna ifrån sig denna typ av information. I Sverige har Internet 
inte riktigt nått sin fulla potential, och misstron gentemot e-handel och utlämnande av 
personlig information är ett faktum. Bara en femtedel av de nära 80% svenskar som har 
tillgång till Internet har fullföljt ett Internetköp. Undersökningar som gjorts pekar på att 
bristande förtroende hos konsumenterna är en av anledningarna. Vi delar den uppfattningen, 
och vår studie har också sin utgångspunkt i just den teorin. Om konsumenternas förtroende 
ökar kommer också e-handeln att öka. Vad kan då göras för att skapa ett sådant förtroende. 
 
En förtroendeskapande åtgärd är att webbplatserna på ett tydligt sätt redogör för deras 
inställning till hantering av den information de samlar in om kunderna. En sådan redogörelse 
kallas vanligen integritetspolicy (Privacy Policy). I uppsatsen utreds vilken betydelse denna 
förtroendeskapande åtgärd kan ha, och i vilken utsträckning webbplatserna presenterar 
integritetspolicies? 
 
En av de största fördelarna, ur företagens synvinkel, med Internet är möjligheten att samla 
kundspecifik information om sina användare för att skräddarsy sitt utbud. För att kunna göra 
detta måste man först be om information från kunderna, och kunderna måste i sin tur lämna 
ut den. Men kunderna kommer bara att lämna ifrån sig informationen om de känner 
förtroende för mottagaren. Om kunderna istället känner misstro kommer de inte förse 
företaget med personlig information och företagens möjligheter att skräddarsy produkter, 
tjänster och information uteblir. Här finns ett problem främst i termer av uteblivna intäkter 
för företagen. Den här uppsatsen bygger på att konsumenterna måste känna ett förtroende 
för elektroniska transaktioner för att Internet ska kunna nå sin fulla potential. Samtidigt har 
vi tagit problematiseringen ett steg längre och undersökt vad det är som krävs för att skapa 
detta förtroende hos konsumenterna. Det bör påpekas att vår studie inte enbart behandlar e-
handelsproblemet, utan snarare adresserar själva processen i att lämna ut personlig 
information (som t ex e-mail, namn och personnummer) på någon Internetplats. 
 
I uppsatsen diskuterar vi hur man kan skapa en webbplats där känslan hos användaren blir 
trygghet och säkerhet. Vi tar upp olika sätt som detta kan göras på, t ex med hjälp av grafisk 
utformning, ett lättförståeligt språk och en användaranpassad teknik på webbplatsen. 
Ytterligare en del i att skapa en förtroendeingivande webbplats är hur man kommunicerar ut 
webbplatsernas integritetspolicies, eller Privacy Policies. Här handlar det om att informera 
om vad som händer med den personliga information som användarna lämnar ifrån sig på 
webbplatsen. Dels har vi undersökt hur denna åtgärd betraktas i olika undersökningar och 
dels hur det ser ut i verkligheten. Enligt undersökningar (som vi går in närmare på senare i 
uppsatsen) finns en tydlig oro hos Internetanvändarna som borde motivera den här typen av 
förtroendeskapande åtgärder. Det är vår uppfattning att e-handelskvoten och förtroendet för 
Internet i Sverige kan förbättras om konsumenterna får kunskap om hur personlig 
information hanteras av webbplatserna. Uppsatsen fokuserar alltså på förtroende, och mer 
specifikt integritetspolicies (Privacy Policies) som förtroendeskapande åtgärd. 
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1.1 Syfte 
Det är kring förtroende i allmänhet och integritetspolicies som en förtroendeskapande åtgärd 
i synnerhet som vår uppsats kommer att fokusera. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i att finna 
åtgärder för att öka e-handeln och utnyttjandet av Internet i Sverige genom att 
konsumenternas förtroende för densamma ökar. Den övergripande fråga som vi 
genomgående ställt oss är hur detta förtroende skapas. Vi har valt att anlägga perspektiv 
utifrån två vinklar: 
 
1. Vad handlar begreppet förtroende om och hur kan det ta sig uttryck i företag och 

organisationer? 
2. Hur kan och bör webbplatser arbeta för att skapa förtroende? Hur kan en metod för 

detta se ut - både utifrån teoretisk och praktisk synvinkel? 
 
Mot denna bakgrund har Centrum för Elektronisk Säkerhet (CES) gett undertecknade i 
uppdrag att studera begreppet förtroende i avseende på i huvudsak webbplatsers 
integritetspolicies. Syftet bygger också på målet att via uppsatsen generera ny kunskap inom 
ramen för ämnesvalet. I förlängningen kan man med hjälp av denna kunskap förstå och lära 
sig mer om hur svenska elektroniska marknadsplatser kan förbättra sina 
marknadserbjudanden genom att hantera frågan om integritet och personlig information på 
ett bättre sätt. 
 

1.2 Metod  
Undersökningar delas upp efter sitt syfte. Detta syfte kan vara explorativt, beskrivande eller 
förklarande. Explorativa undersökningar används då problemet är svåravgränsat. 
Beskrivande undersökningar lämpar sig bäst när problemet är tydligt, men man inte vill 
undersöka orsaksförhållanden. Det tredje syftet, den förklarande undersökningen, följer den 
beskrivande, men går ett steg längre. Den syftar till att förklara orsak-/verkanförhållanden. 
Vad gäller undersökningens angreppssätt så finns det två sådana att välja mellan, den 
deduktiva och induktiva. Deduktion innebär att man med teori som utgångspunkt gör 
antaganden om hur relationen mellan olika fenomen i verkligheten kommer att se ut. 
Induktion innebär att man utifrån empiriska undersökningar på sikt försöker se samband 
och geneom det skapa nya teorier (Wiedersheim-Paul, Erisksson, 1994). 
 
Vår undersökning kan sägas vara till största delen av explorativ karaktär, men kanske också 
något förklarande. Samtidigt som vi fann problemet svåravgränsat och komplext, var vi 
också tveksamma till vilken modell och vilka relationer som var viktiga för att förstå det. Att 
den delvis också är förklarande till sin natur kan förklaras i att vi sökte och argumenterade 
för vilka samband som förtroende och integritetspolicies har med svensk e-handel. 
Därigenom sökte vi förklara ett orsak-/verkansamband. Vid valet av angreppssätt valde vi 
den deduktiva, då undersökningen utgår från teoretiska föreställningar för att sedan bottna i 
hur relationen mellan förtroende och e-handel kan ta sig uttryck i verkligheten. 
 
Vilken undersökningsansats man väljer står i ett beroendeförhållande till studiens inriktning, 
det vill säga vilket vetenskapsteoretiskt ställningstagande man gör. I det här fallet kan man 
göra en uppdelning i om studien skall ha en kvalitativ elle kvantitativ anstas. Kvalitativ data 
används främst då analys av insamlad data ej är lämplig att uttryckas i sifferform. Kvantitativ 
ansats kan sägas utgöra det motsatta. 
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I grunden har vi valt en kvantitativ ansats, då insamlande och analys av data ej lämpade sig i 
någon annan form, samtidigt som vi ville få en bred grund med många undersökningsobjekt. 
Vi har dock kompletterat med något som kan karaktäriseras som en kvalitativ ansats i form 
av frågor med öppna svar till de svenska undersökningsobjekten. 
 

1.2.1 Sekundärdata 
Sekundärdata är befintlig data som tidigare har samlats in och använts för forskning 
(Wiedersheim-Paul, Eriksson, 1994). För det här arbetet användes framförallt Internet som 
informationskälla, men även databaser och branschtidningar användes. Facklitteratur 
användes också, för att dels definiera och dels använda den teori som förknippas med 
begreppet förtroende. 
 

1.2.2 Primärdata 
Primärdata är data som ännu inte finns och som därför måste samlas in i undersökningssyfte. 
Insamling av primärdata sker huvudsakligen via enkäter eller intervjuer, men kan också göras 
genom observationer och experiment (Wiederseheim-Paul, Eriksson, 1994). För detta arbete 
användes kvanitativt utformade enkäter. 
 
I syfte att införskaffa primärdata har vi undersökt 75 olika webbplatsers Privacy Policies. 
Olika typer av webbplatser, som t ex sökmotorer, e-handelssajter och nöjesportaler har 
funnits med i vårt urval. Av dessa 75 hör drygt 40 hemma i USA, medan övriga drygt trettio 
finns främst i Sverige, men också i Japan, Tyskland och England. Undersökningen 
genomfördes genom att jämföra aktuellt bolags Privacy Policy med ett i förhand, av oss, 
utformat frågeformulär. På så sätt gjorde vi en kvantitativ undersökning där innehållet i en 
integritetspolicy besvarade våra frågor. Formulärsvaren sammanställdes därefter för att 
omvandlas till primärdata. Detta bidrog till att en relevant förståelse för hur verkligheten ser 
ut kunde skapas. Syftet med undersökningen var att skapa en bild av hur de mest besökta 
webbplatserna i Sverige och i övriga världen jobbar med frågor rörande personlig 
information. 
 
Som underlag för urvalet av webbplatser tjänade två internationella statistiska institut, Jupiter 
MMXI och MediaMetrix. Då dessa företag löpande följer trafiken över Internet är deras 
resultat och listor ett tillförlitligt verktyg för aktuell webbstatistik. Den första är en 
sammanställning över de mest besökta webbplatserna i världen (Global Top 50) och den 
andra är en över de 25 mest besökta sajterna i Sverige. 
 
På Global Top 50 fann vi att det endast var två stycken som inte presenterade en Privacy 
Policy. Intressant att poängtera är också att dessa presenterade en Privacy Policy, oavsett om 
de samlade in personlig information och t ex bedrev e-handel eller ej. 
 
På Sweden Top 10 (som egentligen är en lista uppdelat på tre delar med tio företag i varje) 
var det enbart fem av de 25 unika (det vill säga ett företag räknas bara en gång, även om det 
finns med i två avdelningar) företag som presenterade en Privacy Policy. Av dessa fem är 
enbart ett svenskägt. Av de 20 webbplatser som inte presenterade en integritetspolicy var det 
12 stycken som efterfrågade personlig information. Till dessa skickade vi en kompletterande 
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fråga där vi utgav oss för att vara potentiella kunder som undrade hur det kom sig att de inte 
presenterade Privacy Policies. 
 

1.3 Disposition och synopsis 
Vi har delat in uppsatsen i fyra huvudsakliga delar, i vilka det för varje del ingår kapitel som 
vart och ett behandlar en viss aspekt av ämnesområdet. Genom att strukturera kunskapen på 
detta vis tror vi att vi underlättar för en vidare förståelse av uppsatsen. Således utgör delarna 
och kapitlen var och en för sig en betydelsefull aspekt för att en helhetsbild skall kunna 
uppnås. I modellen nedan gestaltar vi detta resonemang. 
 
 
Figur 1; Modell över uppsatsen 
 
 
 
 

Inledning Del 1 

Internet, e-handel och 
konsumentbeteende 

Förtroende – ett komplext fenomen Integritet och anonymitet 

Privacy Policies i verkligheten Varför finns det inga Privacy 
Policies i Sverige? 

Slutsatser 

Del 2 

Del 3 

Del 4 
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2 Internet, e-handel och konsumentbeteende 
Internet, e-handel, e-transaktioner och elektronisk säkerhet är alla begrepp som har med 
förtroende att göra. Förtroende är en av grundförutsättningarna för att Internetanvändare 
ska vara villiga att lämna ifrån sig personlig information för att exempelvis genomföra en 
elektronisk transaktion. Innan vi går in på förtroende redogör vi först hur 
Internetanvändandet och e-handeln ser ut idag, och vilka effekter elektroniska transaktioner 
kan ha. 
 

2.1 Internetanvändande och e-handel 
Allteftersom Internet har etablerat sig som ett världsomspännande nätverk har företag börjat 
inse dess potential som ett medium för handel. Varje dag etableras fler sajter för 
Internetbaserad handel, vilket gör det möjligt för kunderna att på ett enklare sätt än tidigare 
erhålla information, varor och tjänster. Informationen i sig är en nyckelfaktor eftersom 
informationen som hämtas in över nätet kan säga en hel del om användarna, t ex vilka de är, 
deras surfbeteende och personppgifter. Samtidigt är det också det som är hela dilemmat. 
Användarna är skeptiska att lämna ut personlig information eftersom de inte kan vara säkra 
på vad som kan hända med informationen. Tryggheten saknas och därmed läggs grunden för 
misstro. 
 

2.1.1 Internetanvändande i Sverige 
Sverige har en väl utvecklad Internetmarknad, och andelen som använder Internet är bland 
de högsta i världen. Enligt analysföretaget Jupiter MMXI1 kopplade ungefär 4,4 miljoner, 
eller 61 % av alla svenskar mellan 12 och 79 år upp sig på Internet minst en gång under mars 
månad 2001. Andelen av den svenska befolkningen som någon gång handlat över Internet är 
29%, enligt en undersökning av Nordisk Media Analys. 83% av svenskarna som handlar på 
nätet uppger bekvämligheten som det viktigaste skälet. En siffra som ligger betydligt högre 
än övriga Europa, enligt Forrester Research2. Priset är alltså inte det viktigaste, även om det 
har stor betydelse. 
 
Totalt i världen ökar Internetanvändandet dramatiskt. Enligt den globalt verkande 
nätverksleverantören Cisco Systems3 ökar antalet Internetanvändare runt om i världen med sju 
personer varje sekund. Detta gör det svårt att beräkna hur Internetanvändandet kommer att 
utvecklas – och hur länge, men alla siffror tyder på en fortsatt stark tilväxt.  
 
Även om e-handeln ökar finns det en oro bland kunderna som grundar sig på oviljan att 
lämna ifrån sig personlig information. Denna oro utgör ett hot mot utvecklingen av Internet 
som marknadsplats. Enligt en undersökning av PriceWaterhouseCoopers (2000) är det 
endast knappt 20% av de svenska konsumenterna som kan tänka sig att betala online (det vill 
säga inte mot faktura eller postförskott, utan genom att uppge kontokortsnummer). 
Motsvarande siffra för Europa i sin helhet är 50%. Majoriteten av de svarande i 
undersökningen är ovilliga att lämna ifrån sig personlig information på Internet. Två av tre 

1 www.jupitermmxi.com 
2 www.forrester.com 
3 http://www.cisco.com 
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säger att de inte vill lämna ifrån sig personlig information ens i utbyte mot bättre anpassade 
produkter och tjänster.4. 
 
Denna oro bland konsumenterna kan bli ett problem för Sverige som inte bara föresatt sig 
att bli en Internetstormakt (Erixon, 2000), utan som dessutom tillsammans med övriga 
Skandinavien har det högsta Internetanvändandet i Europa (PWC, 2000; Vision, 2000-06-
05). Här finns ju åtminstone en potential för tillväxt inom e-handel. 
 

2.2 Varför skall man handla via Internet? 
Som vi nyss har kunnat konstatera är e-shoppandet i Sverige inte särskilt högt. Många är 
företagen och bankerna som skulle vilja se en förändring i det här avseendet. En viktig fråga 
att besvara i sammanhanget är dock varför människor överhuvudtaget skall handla på nätet 
istället för t ex i traditionella fysiska butiker? Men först vill vi undersöka hur kundens 
beslutprocess kan se ut. 
 

2.2.1 Kundens beslutsmodell 
Vid köp över nätet krävs det att kunden genomför en elektronisk transaktion, det vill säga 
affärsuppgörelse5. Hur ser själva beslutsprocessen ut? Kan det rent utav vara så att en del av 
förtroendeproblemet ligger just i den här typen av transaktioner? 
 
För att en kund ska genomföra en elektronisk transaktion (alltså, t ex handla över nätet) 
krävs att det finns någon fördel att genomföra transaktionen elektroniskt jämfört med att 
genomföra den på traditionellt vis. De vanligaste motiven för att genomföra en e-transaktion 
är att det är ekonomiskt fördelaktigt och/eller bekvämt. Man ska alltså kunna göra en 
ekonomisk eller tidsmässig besparing på själva transaktionen. Även om det kan finnas en 
fördel att genomföra en e-transaktion finns det även andra faktorer som avgör en kunds 
beteende. Den tydligaste av dessa faktorer är brist på tillförlitlighet hos kunderna, och denna 
brist på tillförlitlighet leder till en upplevd risk. 
 
Osäkerhet och brist på förtroende hämmar tillväxten av elektroniska transaktioner. Om en 
transaktion skulle bedömas som riskfri, skulle det som i första hand avgjorde huruvida 
transaktionen blev av eller ej vara om den innebar en ekonomisk och/eller tidsmässig 
besparing eller ej. Fanns det en besparing att göra genom att utföra transaktionen 
elektroniskt skulle den också bli av. Men i och med att en risk upplevs av kunden kan denna 
risk betraktas som en kostnad, och det som avgör om den elektroniska transaktionen blir av 
eller ej är om besparingen överstiger den förväntade kostnaden. 
 
Beslutet som en kund tar kan förklaras med hjälp av en modell (se figur 2). I modellen 
beskrivs den besparing som kan göras genom en elektronisk transaktion som en intäkt, och 
den risk som kunden upplever i relation till vad som riskeras som en förväntad kostnad. Om 
intäkten överstiger den förväntade kostnaden kommer kunden att genomföra den 
elektroniska transaktionen. 

4 PWC, 2000 
5 www.ordboken.nu 
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Modellen är av central betydelse för att visa på vilket sätt en ökad grad av förtroende för 
elektroniska transaktioner leder till att den upplevda risken och den förväntade kostnaden 
minskar, och att omfattningen av elektroniska transaktioner således ökar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intäkten kan exempelvis vara det man sparar på att göra en överföring eller betalning av en 
räkning online jämfört med att gå in på ett bankkontor och göra samma transaktion. Det 
som sparas vägs då mot den förväntade kostnaden för transaktionen som är den upplevda 
risken multiplicerat med det som riskeras i ekonomiska termer. Den upplevda risken blir då 
hur kunderna upplever sannolikheten för att deras personliga uppgifter används på ett sätt 
som innebär en ekonomisk förlust. Ett exempel på en sådan ekonomisk förlust är att någon 
obehörig får tillgång till och använder kundens kreditkortsnummer eller kontokortsnummer 
på ett otillåtet sätt. Den upplevda risken hänger samman med förtroende. Har man ett stort 
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förtroende för webbplatsen blir den upplevda risken mindre, och sannolikheten är därför 
större att man genomför en elektronisk transaktion eller lämnar ifrån sig personlig 
information i något annat syfte. 
 

2.2.2 Effekter av e-handel  
Som vi tidigare påpekat finns det ett dilemma mellan konsument och företag som måste 
lösas för att e-handeln skall kunna ta ny fart och utvecklas. Någonstans måste man hitta en 
lösning där konsumenterna inte riskerar sin integritet och företagen ändå kan få tillgång till 
personlig information. Samtidigt måste man fråga sig varför man skall göra det, vad är det 
egentligen man uppnår med ett högt Internetanvändande och e-handlande?  
 
Företag som agerar på Internet kan uppnå ökad produktivitet genom att utnyttja en rad 
faktorer i sammanhanget. Längre fram använder vi oss av ett exempel där Internet liknas vid 
två byggarbetare som byter verktyg med varandra och därigenom kan arbeta mer produktivt. 
På så vis sparas både fysiskt och finansiellt kapital. Några exempel på de effekter som 
Internet för med sig presenteras nedan. Dessa exempel är hämtade från Kelly (1999), Härén 
(1999), Seybold (1998) och Ström (1999). 
 
• Globalisering : Till följd av det faktum att Internet är ett globalt nätverk når en butik på 

Internet ut till en avsevärt mycket större marknad än en vanlig fysisk butik. Genom att 
exponera sig på Internet når företagen nya marknader och har därigenom möjlighet att 
erhålla en utökad kundkrets. Internet skapar bland annat möjlighet för en internationell 
expansion till en betydligt lägre kostnad än traditionell internationell expansion.  

• Ökad tillgänglighet: Genom att verka på Internet uppnår företaget ett oberoende av 
tid och rum. En Internetbutik stänger aldrig och man kan handla oavsett var i världen 
man befinner sig. 

• Sortiment:: En Internetbutik kan saluföra ett mycket större sortiment på ett och samma 
ställe än en fysisk butik. En Internetbutik är t ex inte begränsad till en viss butiksyta. 

• Reducering av kostnader: Genom att verka på Internet kan företaget minska 
kostnaderna för verksamheten genom att t ex avstå från lagerhållning och innehav av 
kontors- och butikslokaler, och överlåta själva säljtransaktionen till datorerna. Detta 
innebär att Internetföretaget generellt kan hålla ett lägre pris än en traditionell butik. 
Lägre priser leder allt som oftast till ökad försäljningsvolym, vilket resulterar i ökade 
intäkter. 

• Reducering av mellanled mellan producent och kund: Företag på Internet kan 
erbjuda produkten direkt till kunden, vilket reducerar antalet aktörer i 
distributionskedjan. Detta medför att varans totala transaktionskostnader minskar och att 
priset gentemot slutkund kan bli lägre. 

• Kundrelation: Ytterligare en fördel med Internetbaserade företag är möjligheten till en 
nära kundrelation. Via exempelvis e-mail underlättas kommunikationen mellan företag 
och konsument. Dessutom ges här en möjlighet för företagen att, baserat på den 
information som konsumenterna lämnar, förse kunden med relevant information som 
annars inte skulle vara möjlig. Detta underlättar för en välutvecklad kundservice och 
goda kundrelationer. Dock har det visat sig att människor i allmänhet är skeptiska mot 
att lämna ut information om sig själva över Internet, då man inte är säker på hur 
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informationen hanteras. Om inte människor vågar lämna ut information om sig själv så 
går möjligheten att, från företagets sida, ha en nära kundrelation om intet. 

• Skräddarsytt utbud möjliggörs: På Internet ges företagen en möjlighet att utifrån 
kundernas perspektiv skräddarsy utbudet, även detta baserat på den information som 
kunderna lämnar vid registrering. Detta innebär att kunden endast behöver få 
information beträffande de varor han/hon är intresserad av, vilket i sin tur kan leda till 
ett ökat upplevt mervärde för kunden. 

• Engagera kunden: Ytterligare en fördel med att verka på Internet är att företaget kan 
erbjuda kunden att med hjälp av simuleringsmodeller själv designa de produkter som 
han/hon är intresserade av. Således kan det upplevda mervärdet öka för kunden, genom 
att kunden får delta i designprocessen och påverka utformningen. Detta möjliggör för 
företaget att hela tiden ligga i fas med vad kunderna önskar. Helt enkelt genom att 
engagera kunden i innovationsprocessen samtidigt som företaget ges möjligheten att 
rådfråga sina kunder om produkter och tjänster. Utifrån deras respons kan företaget 
färdigställa produkten. Kunden har därmed blivit en viktig del av innovationsprocessen 
och tiden för att skapa en produkt som kunderna är nöjda med har därigenom 
reducerats. 

• Bekvämlighet: I en Internetbutik är det möjligt att handla när som helst, var man än 
befinner sig, och man slipper köer. Givetvis finns det negativa effekter i det här 
avseendet också, betalningssystemen kan krångla, butikens server kan vara nere, 
informationen från Internetbutiken kan vara vara bristfällig och varorna slut. 

 
Ovan nämnda effekter av Internethandel kan delvis ses som argument för en ökad 
Internethandel. Efter att ha studerat e-handel och elektroniska marknadsplatser i teorin kan 
man konstatera att verkligheten inte stämmer särdeles bra överens med de önskade effekter 
som teorin föreskriver – i så fall hade bevisligen andelen e-handlande varit högre än vad den 
är idag, och människor skulle ha varit mer positivt inställda till e-handel. 
 

2.3 Svårigheter och hot för e-handel 
”Kostnaden är inte det främsta hindret mot att handla på webben, utan att det känns obekvämt och 
riskfyllt. Det visar en rapport från analysföretaget IDC, som avser 14 europeiska länder” (Computer 
Sweden, 2001-04-04). Rapporten visar också att endast var tionde europé någon gång har 
handlat på Internet. I genomsnitt har de lagt ungefär 1000 kr på att handla över nätet. Att 
förklara dessa låga siffror är, som vi tidigare påtalat, svårt. En del anser att det är krångligt 
och problematiskt att handla. Andra litar inte på Internet och en del menar att det är 
obekvämt (trots att bekvämligheten ofta uppges som det främsta skälet för e-handel). 
Samma rapport visar att 25% inte har tilltro till betalsystemet. Ytterligare en fjärdedel uppgav 
att främsta skälet är att det känns opersonligt att handla online.  
 
En annan undersökning genomförd av A T Kearney menar att de flesta (ca 80%) som börjar 
fylla i beställningar via Internet inte fullföljer köpet (Computer Sweden, 2001-03-16). Geijer 
menar i artikeln att detta har sin egen förklaring. ”Marknadsföring i all ära, men när kunden väl 
har börjat fylla shoppingvagnen och mata in sina uppgifter så beror det inte på brister i marknadsföringen om 
hon ändrar sig och låter bli att fullfölja köpet” (Computer Sweden, 2001-03-16). Bristerna finns på 
annat håll. Geijer anger två huvudorsaker till att folk inte fullföljer sina köp: dålig 
användbarhet (1) och dålig trovärdighet (2). 
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1. Dålig användbarhet, påpekar Geijer, innebär att man som kund inte begriper hur man 

skall fortsätta, eller tycker att det är så krångligt att det inte är värt besväret. 
Överhuvudtaget menar Geijer att det är få webbdesigners som inser hur låg tolerans 
Internetanvändare har mot saker som de inte gillar. De kan bli irriterade på mail som 
avsändaren betraktar som oskyldig reklam, och överge en webbplats därför att de inte 
gillar hur man skall fylla i sin beställning.  

 
2. Dålig trovärdighet, menar Geijer, innebär att man inte litar på webbplatsen. Ett av de 

mest beprövade sätten att sänka sin egen trovärdihet på är genom att be kunden tala om 
sitt kreditkortsnummer innan man har redovisat hur mycket varan kostar. Ett annat sätt 
att sänka trovärdigheten, enligt Geijer, är att ha en webbdesign som gör ett konstigt eller 
amatörmässigt intryck. 

 
Vidare anser Geijer att användbarheten påverkar trovärdigheten. Om kunderna känner att de 
begriper sig på webbplatsen och hur de skall hantera den så litar de mer på den. Även en 
undersökning6 av ett amerikanskt forskningsinstitut visar att många e-shoppare upplever 
webbplatsen som säkrare om användbarheten är bra. 
 
Som vi tidigare påpekat är förtroende hos konsumenterna en kritisk faktor för att bli 
framgångsrik inom elektronisk handel. Att presentera en Privacy Policy, där man informerar 
om hur man som företag använder den information man ber kunden om, är enligt Choi et al 
(1997) ett sätt att skapa förtroende för sin webbsajt. Detta får också stöd i rapporter av bland 
annat Consumers International (2000) och Federal Trade Commission, FTC (2000) i USA. I 
dessa rapporter förspråkar man att från företagens sida vara noga med att deklarera för 
Internetanvändaren varför man efterfrågar en viss typ av information, hur den används och 
vem som har tillgång till den. Vi presenterar dessa rekommendationer närmare i kapitel 4.6. 
 

2.4 Avslutning 
Sverige har ett relativt stort Internetanvändande. Vi har också kunnat konstatera att andelen 
e-handlande är relativt hög trots att nära 80% av påbörjade köp inte fullföljs. Men varför 
fullföljs inte köpen? Vi vill mena att en orskak är brister i webbplatsernas sätt att förmedla 
säkerhet. Upplever kunden webbplatsen som säker och trygg finns ingen anledning till 
misstro, och sannolikheten är större att ett köp (eller registrering) fullföljs. 
 
I nästa kapitel undersöker vi just förtroende – och dess motsats misstro. Vad det kan 
innebära, hur det kan ta sig uttryck och varför förtroende är en form av kapital som faktiskt 
växer ju mer man använder det. 

6 http://www.interactionarchitect.com 
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3 Förtroende – ett komplext fenomen 
Frågan om tillit eller förtroende är en personlig fråga, där den som visar tillit eller misstro är 
den som bestämmer och således har det slutgiltiga avgörandet för tilliten respektive misstron. 
Tilliten hänger samman med trygghet, medan misstron hänger samman med osäkerhet. På 
Internet är det kunden eller användaren som har avgörandet i sin hand och på så vis är den 
som bestämmer om den vill visa tillit eller misstro till en webbplats. Känns webbplatsen 
trygg visar kunden tillit, känns den däremot osäker blir det misstro istället. Således är det 
viktigt att kommunicera säkerhet och trygghet, så att man från webbplatsens sida kan bygga 
upp ett socialt kapital för att i förlängningen framgångsrikt bygga förtroende. 
 

3.1 Dilemmat med personlig information 
Samtidigt som företagens förutsättningar att exempelvis direktanpassa utbudet och 
skräddarsy marknadsföringen ökar i samband med att kunder registrerar sig på webbplatsen 
är det också däri själva problemet ligger. Kundernas oro ökar ofta i samband med att 
webbplatsen frågar efter personliga uppgifter, som t ex personnummer, fakturaadress eller 
telefonnummer. Det är då osäkerheten och kanske också misstron sätter in. Men skulle 
kunderna på något vis kunna bli försäkrade om att deras integritet inte hotas, det vill säga att 
informationen de erlägger är i säkert förvar hos företagen, är sannolikheten större att 
konsumenternas oro minskar. Kunden kan då istället visa tillit till webbplatsen och därmed 
ökar sannolikheten för registrering och handel. 
 
Dilemmat med personlig information är komplext. En av företagens viktigaste fördelar med 
Internetbaserad handel är just att de kan få tillgång till personlig information om kunderna. 
Men Internetanvändarna fylls med skepsis och oro över att lämna ifrån sig denna 
information, och väljer ofta hellre att låta bli att registrera sig än att ta en risk. En risk som 
främst går ut på att man är orolig för vilka konsekvenser ett sådant handlande kan få. Man 
kan t ex inte vara säker på att informationen stannar där man lämnar den, eller att den inte 
används i något tvivelaktigt syfte. 
 
Om företagen inte hittar en godtagbar lösning på detta problem riskerar mängder av 
synergieffekter (som t ex skräddarsytt utbud, direktanpassad marknadsföring, se vidare 2.2.2) 
gå om intet. Samditigt som det är viktigt för företagen att få tillgång till denna typ av 
information finns det fördelar för konsumenterna. T ex kan man få tips på varor och tjänster 
som man själv specifikt är intresserad av. Ett sätt att arbeta med detta dilemma för företagen 
är att kommunicera med kunden vad de gör av den information som de efterfrågar. Kan de 
övertyga kunden om att de inte använder informationen i ett felaktigt syfte eller med 
vårdslöshet är sannolikheten att kunden fullföljer en registrering stor. Denna typ av 
kommunikation i form av en presenterad integritetspolicy är helt enkelt ett sätt att arbeta 
med problemet. 
 
Vi har fokuserat kring information till kunderna i form av integritetspolicies. Att presentera 
denna information är naturligtvis inte det enda sättet att skapa förtroende för 
Internetanvändarna. Innan vi går in på några andra åtgärder för att skapa förtroende bör vi 
förklara vad förtroende är, vilken roll det kan spela och hur det kan ta sig uttryck. 
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3.2 Vad är förtroende? 
Att definiera ett begrepp som förtroende kan både vara väldigt enkelt och väldigt svårt. 
Väldigt enkelt därför att det är ett ord och likt andra ord går det utmärkt att slå upp det i en 
ordbok. Och det kan vara väldigt svårt eftersom förtroende kan uppträda som ett 
kulturfenomen, vilket innbär att det inte är ett av naturen givet begrepp. Innebörden av 
begreppet förtroende är ett resultat av tidigare erfarenheter, förväntningar, föreställningar 
etc, menar Stevrin (1998). Kort sagt, ett resultat av våra tankar. Därför kan det vara både 
svårt – och enkelt – att skapa en förståelse av ordet. 
 
För den som vill få den enklare betydelsen går det bra att slå upp ordet i en ordbok. Då får 
man i mer eller mindre utsträckning det här svaret: 
 

förtroende förtroendet subst.  
övertygelse att man kan lita på någon el. något7 

 
Vad är förtroende egentligen? Som tidigare indikerats så finns det inte något entydigt svar på 
den frågan, utan det beror på vilket perspektiv och kanske också vilken vetenskaplig disciplin 
det rör sig om. Ur ett ekonomiskt perspektiv ser man förtroende som en resurs, en tillgång 
eller som en form av kapital (socialkapital). Ur ett socialt perspektiv domineras bilden av 
termer som relationer, processer och kommunikation. Om vi t ex istället anlägger ett 
kulturellt perspektiv på förtroende handlar det om berättelser, gemensamma värderingar och 
symboler. Dessa tre angreppssätt bidrar alla med sin bild för att skapa en förståelse för hur 
komplext ett sådant här begrepp kan vara. Stevrin menar i sin bok Tillitskrisen (1998) att 
människor generellt vet vad förtroende och tillit innebär på ett praktiskt plan, men att de har 
svårt att teoretiskt sett ge en innehållsmässig definition av begreppet. Detta, påpekar han, 
vittnar inte minst om att det finns en stor uppsättning definitioner som var och en fångar en 
viss aspekt av det komplexa fenomen som förtroende utgör. Samtidigt bör det påpekas att 
förtroende ur ett begrepps- och definitionsmässigt perspektiv kan betraktas som ”öppet 
begrepp”, det vill säga det finns inte någon allmängiltig bestämning av begreppets slutgiltiga 
betydelse (Stevrin, 1998).  
 

3.3 Vad är misstro? 
När det gäller att definiera och förklara motsatsen till begreppet förtroende kan det i 
enkelhetens namn sägas att det är lika besvärligt – eller lika enkelt. Visserligen kan man slå 
upp ordet i en ordbok och acceptera den förklaring man finner. Inte heller i det här fallet 
finns någon entydig betydelse, utan det beror på vilket pespektiv man utgår från, eller vilken 
akademisk disciplin man tillhör. Slår man, hursomhelst, upp ordet får man följande svar:  
 

misstro misstron subst.  
inte lita på någon el. något8 

 
Grunden för misstro är osäkerhet och rädsla. Känner man ingen trygghet eller är osäker 
inför en situation är det lätt att man tar till misstron. Egentligen är tilliten i det stora hela 
mycket mer omfattande än misstron och spelar en mycket större roll än vad vi som regel är 

7 http://www.ordboken.nu 
8 http://www.ordboken.nu 
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medvetna om. Misstron märks mer därför att den tar större del av vår energi och 
uppmärksamhet, medan tilliten gör oss mer avslappnade och medför att vi kan ägna oss åt 
andra saker riktade åt annat håll. 
 

3.4 Förtroende som resurs 
Att, ur ett företagsekonomiskt perspektiv, betrakta förtroende som en tillgång eller resurs är 
naturligtvis en strategiskt viktig fråga för ett företag. Har företaget en ambition att sända ut 
signaler och utstråla säkerhet bör det anstränga sig för att kommunicera ut förtroende – både 
externt och internt. Upplever både kunder och anställda företaget som en säker arbets- 
och/eller marknadsplats är sannolikheten för att graden av tillit ökar stor. På så sätt kan man 
säga att företagets totala mängd tillit stiger, vilket gör att både anställda och kunder finner det 
lättare att engagera sig i företaget på olika sätt – vare sig det gäller som anställd eller som 
kund. 
 
Säkerhet och förtroende är två nära besläktade begrepp, känner en människa sig säker på 
någon eller något är sannolikheten för tillit till den eller det stor. Att från ett företag förmedla 
en känsla av tillit och säkerhet, och därigenom vinna konsumenternas förtroende, är inte 
gjort i en handvändning. Generellt hävdas det att förtroende tar lång tid att bygga upp, och 
att det går fort att rasera och vända det till misstro. Dock menar Stevrin (1998) att man i allt 
större utsträckning har insett att tillit är ett dynamiskt fenomen som påverkas av ett stort 
antal faktorer och förändras på ett komplicerat sätt över tiden. Således är det förknippat med 
svårigheter att bygga upp förtroende och skapa tillit snabbt. Tiden är många gånger också 
den kritiska punkten, inte bara för att tid är pengar utan också för att dagens föränderliga 
värld är i snabb rörelse. Vikten av att snabbt bygga upp ett förtroende är därmed mer 
betydelsefullt idag än någonsin tidigare. Men hur kan man göra det? För att komma fram till 
det bör vi först delvis kartlägga begreppet förtroende ur ett ekonomiskt perspektiv, det vill 
säga vad som menas med att betrakta det som en tillgång. 
 

3.4.1 Intellektuellt kapital 
Ett företag kan ha många sorters kapital, det kan exempelvis ha finansiellt kapital (t ex 
aktiekapital) eller fysiskt kapital (t ex maskiner). En annan sorts kapital som på senare tid fått 
alltmer betydelse är det intellektuella kapitalet som kan sägas utgöra ett företags immateriella 
tillgångar. Gemensamt för alla immateriella tillgångar är att de är intangibla och att de är 
svåra att mäta eller värdera. Det svenska försäkringsbolaget Skandia, som var först i världen 
med att lyfta in det intellktuella kapitalet i balansräkningen, har varit något av en vägvisare 
vad gäller intellektuellt kapital. Vanligtvis brukar man dela upp det intellektuella kapitalet i tre 
delar9:  
 
1. Kundkapital  
2. Humankapital 
3. Strukturkapital 
 
I kundkapitalet (1) summeras kunder, kundrelationerna och kundkontakter. I humankapitlet 
(2) finns det samlade värdet av investeringar i utbildning, kompetens och framtid för 

9 http://www.skandia.se 
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medarbetarna. Humankapitalet kan också beskrivas som medarbetarnas kompetens, 
värderingar och förmåga att bygga relationer. I strukturkapitalet (3) finns slutligen företagets 
kvaliteter, det vill säga databaser, kundregister, handböcker, varumärken och 
organisationsstrukturer. 
 
En viktig del av humankapitalet brukar i allmänhet socialkapitalet sägas utgöra. I 
socialkapitalet i sin tur finns just förtroende som en av tre huvudingredienser. I det här fallet 
får socialt kapital sägas vara en del av både det humana kapitalet och kundkapitalet, eftersom 
kundernas tillit till företaget också måste vara med i åtanke. Hursomhelst är det viktiga i 
sammanhanget det sociala kapitalet eftersom det är där förtroende och tillit hör hemma.  
 

3.4.2 Socialt kapital 
Socialt kapital hänvisar till mängden tillit, normer och nätverk som människor kan använda 
sig av för att lösa gemensamma problem. Socialt kapital skapas och påverkas vanligen av 
kulturella mekanismer som t ex tradition och historisk vana, menar Falk (2001). Tillit kan 
således betraktas som en underkategori till socialt kapital. Socialt kapital är produktivt (vilket 
betyder att göra rätt saker på rätt sätt), t ex kan byggjobbare som byter verktyg med varandra 
få mer arbete gjort med mindre fysiskt kapital. Socialt kapital – till skillnad från exempelvis 
realkapital – tenderar också att öka i omfattning och värde när det används samtidigt som 
det tenderar att minska när det inte används. Därmed krävs det inte mycket för att räkna ut 
hur betydelsefull den här typen av kapital kan vara för ett företag. Inte bara ökar det i värde 
ju mer man använder det, det signalerar dessutom en hög grad av produktivitet. Det sociala 
kapitalet förstärker nämligen de fördelar som uppstår till följd av investeringar i fysikt och 
mänskligt kapital, då det möjliggör för företaget att öka graden av produktivitet. Det är 
såklart lättare att arbeta tillsammans i, och med, ett företag präglat av en betydande mängd 
socialt kapital, än när det sociala kapitalet är en knapp resurs. Ur ett kundperspektiv blir det 
också lättare att hantera nya situationer (som t ex vid e-handel) om man uppfattar företaget 
som säkert och förtroendeingivande. 
 
I sammanhanget bör påpekas att det sociala kapitalet är föga påtagligt. Det fysiska kapitalet 
finns ofta förkroppsligat i observerbar form. Humankapitalet är mindre påtagligt och kan 
sägas vara förkroppsligat i den kompetens och kunskap som en individ har eller förvärvar. 
Socialt kapital är ännu mindre påtagligt och synligt samt är förkroppsligat i relationer mellan 
människor och företag. Enligt Stevrin (1998) kan socialt kapital till och med sägas vara den 
mest osynliga formen av kapital, vilket i sin tur gör det väldigt svårt att mäta, uppskatta och 
värdera. Om tillit i sig är svårt att mäta är det alltså ännu svårare att mäta det sociala kapitalet, 
eftersom det är ännu mer omfattande än fenomenet tillit. Socialt kapital är en resurs som har 
ett visst värde vid användning och som minskar i värde om det inte förnyas, bland annat till 
följd av att relationer dör ut om de inte underhålls. Därför är det viktigt att arbeta med det 
sociala kapitalet, oavsett det är i ett företag, för dess kunder eller för en hel bransch. Ju mer 
det används, desto värdefullare blir det. 
 

3.4.3 Internet och e-handel som socialt kapital 
Sätter man in socialt kapital i ett sammanhang med Internet i finner man snart en hel del 
paralleller eller likheter. Internet består till stor del också av nätverk, normer och t ex så ökar 
också Internets värde ju mer man använder det – och minskar ju mindre man använder det. 
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Internet har också i hög grad medfört att dagens samhälle fått en bättre grad av produktivitet 
än någonsin tidigare. Ta byggjobbarna från föregående kapitel (se 2.2.2) som exempel och 
sätt in det i ett Internetsammanhang. Idag kan man genom att handla eller byta prylar eller 
program med varandra över Internet spara på både fysiskt och finansiellt kapital. Därmed 
har graden av produktivitet ökat. Här blir också kopplingen till e-handel tydligare, den totala 
mängden e-handel kan öka om det finns ett betydande mått av socialt kapital bakom det. Det 
vill säga ett stort nätverk, normer hos konsumenter och företag som tillåter och uppmuntrar 
denna typ av handel och en betydande mängd tillit – både av företagen och av 
konsumenterna. Att öka e-handelns totala mängd socialt kapital – för både konsumenter och 
företag – är viktigt för att inte gå miste om produktivitetsfördelarna och värdet. Ett 
ytterligare led i denna diskussion är att om företagen kommunicerar förtroende så att 
konsumenterna känner säkerhet ökar också chanserna för att kunderna kommer att fullfölja 
en inloggning eller registrering och kanske också ett köp. Men då måste också normernas 
och nätverkens innefattning och omfattning stämma. Normerna måste signalera att det är 
ok, eller till och med normalt med e-handel och nätverket måste vara så pass stort att man 
inte känner sig ensam eller utelämnad som kund. 
 

3.4.4 Negativa aspekter med socialt kapital 
Kanske behöver vi också uppmärksamma några av de negativa effekter socialt kapital kan 
föra med sig. Socialt kapital kan – på samma sätt som fysiskt och finansiellt kapital – 
användas för icke önskvärda syften eller avsikter. Det är alltså inte givet att socialt kapital i 
sig är någonting bra, det beror på den faktiska användingen och vilka syften som denna 
användning skall tjäna. Felaktig användning kan snabbt leda till att det sociala kapitalet 
urholkas och förstörs, det vill säga att effekterna av en sådan användning kan bli negativa. 
Om detta skulle ske tar det som regel lång tid att att bygga upp detta sociala kapital igen. 
Som tidigare påtalats går det åt mycket tid och resurser i anspråk för att bygga upp ett socialt 
kapital, men det går relativt snabbt att rasera det igen. Enligt Stevrin (1998) är också det 
sociala kapitalet likt förtroendebegreppet situationsbetingat och kontextberoende med 
avseende på vad resultatet blir av dess användning. Dock bör påpekas att ju högre värdet av 
det sociala kapitalet (liksom t ex det finansiella) är, desto bättre är det. 
 

3.4.5 Bygga förtroende snabbt 
Idag sker utvecklingen i en allt snabbare takt än för bara tio år sedan. Ett dominerande inslag 
i utvecklingen är användandet av informationsteknologi – främst som ett kommunikations-
instrument. Med tyngdpunkt på den höga hastighet som kännetecknas av Internet kommer 
behovet av snabb tillit till uttryck på ett tydligt sätt. Icke minst om man betänker dilemmat vi 
beskrev i det här kapitlets inledning. I regel har ett företag inte många minuter (vanligtvis 6 
minuter) på sig att övertyga kunden om att fullfölja en registrering och/eller ett köp vid ett 
sajtbesök. Lyckas företaget inte med det är risken för misstro stor. Misstro är också av sådan 
art att den snabbt sprids från konsument till konsument. Detta ger en bild av hur viktigt det 
är att företaget snabbt förmedlar en känsla av säkerhet och trygghet. 
 
Vi har redan konstaterat att det tar lång tid att bygga upp förtroende och tillit för sitt företag. 
Vi har också kommit fram till att för att en människa skall känna tillit eller förtroende 
behöver den uppleva trygghet. Känner man inte trygghet, utan istället osäkerhet är 
sannolikheten stor att förtroendet vänds till misstro. Men finns det egentligen något sätt att 
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påskynda tillitsprocessen? Vi har redan konstaterat att företag som verkar på Internet i större 
usträckning än vad som är fallet idag behöver arbeta med att skapa en miljö som kunden 
upplever som säker för att den skall kunna känna tillit. Men hur kan man göra det? Enligt 
Stevrin (1998) skulle en möjlig väg vara att de som verkar tillsammans bygger upp ett 
”metaspråk”, där olika begrepp och verktyg är kända för alla som är involverade och därmed 
kan bidra till att snabbt bygga upp ett förtroende. Så är det väl också ungefär med Internet 
idag, numera är det t ex inget konstigt att benämna Internet som webb eller hemsida för sajt. 
Språket är också känt för alla. 
 
Att bygga upp, tillämpa och utveckla snabb tillit kan betraktas som en pragmatisk strategi för 
att hantera den osäkerhet som uppstår till följd av ett komplext system (t ex Internet), vilket 
har till uppgift att uföra en uppgift med hjälp av individer som inte känner varandra särskilt 
väl. Att veta när man skall visa tillit eller inte blir på något sätt den avgörande frågan när man 
går in i ett temporärt samarbete tillsammans med personer, vilka man i princip definierar 
som främlingar. Stevrin hävdar (1998) att ju mer temporärt ett samarbete blir desto större 
blir behovet av snabb tillit. Internetbaserad e-handel mellan privatperson och företag är ett 
exempel på ett temporärt samarbete som kräver snabb tillit. Kunden klickar in sig på sajten, 
beställer något och lämnar ut information om sig själv, det vill säga kunden utelämnar sig till 
webbplatsen. Samtidigt måste nätplatsen förmedla en känsla av trygg och säker miljö genom 
hela processen. Känner kunden sig säker är sannolikheten hög att den väljer att ha 
förtroende för sajten och genomföra köpet. Känner kunden osäkerhet slår misstron in och 
inget köp blir av. 
 
Ett annat sätt att bygga upp tillit är genom att sprida ett tillitsfullt beteende i nätverket. Om 
man med gemensamma krafter kommunicerar ut att säkerheten vid e-handel är hög och att 
man kan känna sig trygg som kund kan andra dras med i ett sådant här beteende och tycka 
att det vore olämpligt att agera annorlunda själv. Detta ger således upphov till dynamiska 
processer som succesivt förstärker tilliten, även om det förmodligen kommer att finnas kvar 
ett visst mått av misstro på grund av exempelvis datorkrångel eller människans skepsis att 
helt lita till maskiner och datorer. I ett Internetsammanhang skulle det i så fall kunna 
innebära att hela e-handelsbranschen gör en gemensam satsning och skapar gemensamma 
normer. 
 

3.5 Vad påverkar förtroendet? 
Vi har kommit fram till att det för företagen är viktigt att ha socialt kapital i termer av 
framförallt förtroende och tillit. Vi har också belyst definitioner och perspektiv av de bägge 
uttrycken förtroende och misstro. Men, vilka aspekter det är som påverkar vårt förtroende 
när det gäller Internet och e-handel. Hur kan man arbeta med att bygga förtroende om man 
är ett företag som i någon mening verkar på Internet? Om man vill påverka tilliten i positiv 
riktning måste med stor sannolikhet flera olika åtgärder vidtas. Detta eftersom tillit är ett 
utbrett fenomen och svårligen låter sig lokaliseras till enbart en viss avgränsad aspekt av ett 
sammanhang (t ex Internet). Tilliten kan påverkas i positiv riktning, men en sådan påverkan 
kräver stor omsorg och fingertoppskänsla. Påverkan bör ske på ett indirekt sätt och ha en 
långsiktig inriktning. Annars är risken stor att de avsikter man har vänds till det motsatta, det 
vill säga till misstro istället. 
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Nedan presenterar vi ett antal olika faktorer som alla har det gemensamt att de bidrar till att 
påverka konsumenternas förtroende. Med detta visar vi att det finns fler faktorer som 
påverkar förtroende och tillit än enbart Privacy Statements (förtroendeskapande 
integritetspolicies). I, exempelsvis, en uppsats vid Södertörns högskola har man påstått att 
det finns sex kriterier som, medvetet eller omedvetet, påverkar konsumenten vid beslut om 
handel på nätet. De sex kriterierna som nämns är: 
 
1. Produkt 
2. Pris 
3. Betalningssätt 

4. Leveranstid 
5. Trovärdighet 
6. Varumärke

 
I vårt fall har vi valt att komplettera bilden med bland annat information om säkerhet, om 
företaget, köptrygghet och användarvänlighet. Å andra sidan har vi valt att plocka bort de två 
faktorerna pris och produkt eftersom vi förutsätter att både priset och produkten är av sådan 
karaktär att ett Internetköp är aktuellt.  
 

3.5.1 Hantering av säkerhet och personlig information  
Privacy Statements kan man hitta på de flesta stora webbplatser, åtminstone i USA. En 
rapport10 av Federal Trade Commission (FTC) i USA slår fast att det är viktigt för 
konsumenternas förtroende gentemot Internet och e-företag att få veta varför företagen 
efterfrågar en viss typ av information, vem som får se den, hur den används, i vilket syfte 
och hur detta kan kontrolleras. Detta med tanke på att konsumenterna inte känner sig säkra 
och trygga i dagens Internetmiljö (FTC, 2000). Givetvis är det också av vikt på vilket sätt 
denna information presenteras. I FTC:s rapport – liksom i rapporten från Consumers 
International – finns en rad utförliga rekommendationer om hur integritetspolicies bör 
framställas.  
 
I just det här sammanhanget har vi valt att spara lite på fördjupningen av den här aspekten. 
Vi behandlar nämligen detta i ett kapitel för sig (se kapitel 4). 
 

3.5.2 Information och kommunikation 
Företagsinformation om exempelvis produkter, tjänster, nyheter, företagsledning, 
kontaktuppgifter med mera har också visat sig vara av betydelse för konsumenternas 
förtroende. Att det på sajten presenteras information om t ex hur man kan komma i kontakt 
med företaget, om det finns telefonnummer etc har visat sig vara av stor betydelse 
(Computer Sweden, 2001-03-16). Det är nämligen viktigt för kunden att den kan kontakta 
företaget på andra sätt än t ex bara via e-mail. Egentligen är det rätt logiskt, företag som ber 
om telefonnummer till konsumenten vid registrering bör visa samma respekt tillbaka. En 
annan dimension är att företag som prisar sig själva som lättillgängliga många gånger 
glömmer av att kunden har en annan tolkning av begreppet. Medan företaget menar att man 
t ex kan handla närsomhelst på dygnet, oavsett veckodag, så tolkar konsumenten det som att 
det är lätt att komma i kontakt med företaget för att få svar på frågor och synpunkter. 
 

10 Federal Trade Commission, 2000  
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En återkommande aspekt i sammahanget är att konsumenterna behöver känna trygghet för 
att kunna visa tillit. Ett sätt att skapa trygghet på är genom att visa kunden samma respekt 
tillbaka och lämna ut in information om företaget i samma utsträckning som man ber 
kunden om. 
 

3.5.3 Köptrygghet 
En annan viktig faktor är om kunden erbjuds exempelvis öppet köp, pengarna tillbaka och 
hjälp med hur man går tillväga om man vill reklamera en vara eller tjänst? Och framförallt 
om sajten tillhandahåller lättbegriplig information om detta gentemot kund. Visserligen gäller 
ju konsumentköplagen på Internet också, men att från företagets sida underskatta denna 
faktor kan vara fatalt. Många Internetanvändare har visat sig vara osäkra på vad det är som 
gäller vid e-handel. Det påtalas inte minst av Geijer (2001-03-16) som menar att 
konsumenter idag generellt tvekar inför att fullfölja ett inköp på Internet. Helt enkelt därför 
att de tycker att det är för komplicerat och krångligt, den information som de efterfrågar 
(t ex om öppet köp, reklammation etc) är svår att finna och förstå. Dock finns det på de 
flesta e-marknadsplatser numera en länk till en frågesida (så kallad FAQ11) där denna typ av 
ärenden och frågor behandlas.  
 

3.5.4 Webbplatsens utformning 
Förtroendet påverkas också av hur webbplatsen är uppbyggd, om den är långsam, i vilken 
utsträckning man som kund känner kontroll eller ej osv. En undersökning gjord av 
InteractionArchitect12, som är ett forskningsinstitut i USA för interaktiva mediers påverkan 
på människan, visar två saker, vad gäller användarvänlighet på nätet, som är av betydelse. 
Det ena är enkelhet. Sajten måste vara enkel att både förstå sig på och att navigera sig 
igenom. Den information man som kund efterfrågar måste vara lättillgänglig. Det andra är 
kontroll. Ju mer kontroll Internetkunden tycker sig ha, desto mer ökar känslan av säkerhet. 
Vidare menar InteractionArchitect att det förvisso finns andra aspekter (än ovan nämnda 
två) som kan vara av betydelse, men de hävdar att dessa två är de viktigaste. Aspekterna 
tillsammans utgör, enligt InteratcionArchitcet, kärnan för att skapa förtroende på Internet. 
Att designen på sajten är utformad efter den målgrupp som skall använda den är naturligtvis 
också viktigt med tanke på att trovärdigheten annars äventyras.  
 

3.5.5 Rykte och renommé 
Tillit och förtroende är nära kopplat till rykte och renommé. Det goda ryktet och den goda 
renommén ger ökad trovärdighet och leder många gånger till ökad tillit. Denna tillit kan i 
vissa fall kompensera för uppenbara brister. Ryktet konstitueras genom tidigare erfarenheter, 
som oftast andra har haft, och får konsekvenser för framtiden genom de förväntningar – 
positiva eller negativa – som är förknippade med ryktet, hävdar Stevrin (1998). Det kan 
också uppstå tillit genom att andra personer direkt eller indirekt ger upphov till ett gott rykte 
för en person eller ett företag. Detta, i sin tur, ökar trovärdigheten och potentialen för att 
tillit skall uppstå. Förväntningar om tillit kan således uppstå genom överföring av 
erfarenheter från en person till en annan. Enligt Choi et al (1997) är rykte strategiskt viktigt 

11 FAQ är en förkortning och betyder Frequently Asked Questions 
12 http://www.interactionarchitect.com 
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när ett bolag satsar långsiktigt eller när en produkt köps upprepade gånger. Ett gott 
renommé byggs upp över en lång tid om konsumenternas förväntningar vad gäller kvalitet 
kontinuerligt uppfylls. När det gäller produkter som köps för att användas bara en gång är 
det företagets rykte – snarare än produktens – som är det viktiga. På så vis blir bolagets 
specifika rykte till ett sammanbindande varumärke från vilket företaget kan hämta 
konsumetnernas förtroende från produkt till produkt (Choi et al, 1997). Viktigt att komma 
ihåg är att ett gott rykte bara lönar sig när både företag och kunder planerar att stanna länge i 
branschen. Så, för ett e-handelsbolag som satsar långsiktigt är det av betydelse att skapa sig 
ett gott rykte. 
 
Internethandel är ett relativt nytt fenomen och det finns emellertid inga tydliga och 
långsiktiga vinstincitament som möjliggör tunga investeringar i ryktesuppbyggnad. Vissa 
Internettjänster, å andra sidan, är redan identifierade som viktiga för elektronisk handel. I de 
här sammanhangen är de uppenbara vinnarna de som bäst lyckats bygga upp ett gott 
renommé omkring sig. Se t ex på Yahoo som är världens ledande sökmotor. Enligt Choi et al 
(1997) består dess framgång till stor del av dess förmåga att arbeta med sitt rykte som pionjär 
och upptäckare. Även om bolag som Yahoo som byggt sitt rykte på nya produkter lyckats 
väldigt bra så finns det bolag som tack vare att de finns sedan tidigare (före Internet) lyckats 
ännu bättre. Företag med ett etablerat rykte på fysiska marknader kan nämligen överföra sitt 
bolagsspecifika rykte till elektroniska marknadsplatser och på så vis få ett försprång 
gentemot Internets urinvånare (som t ex Yahoo). På det här viset lyckas dessa företag att 
signalera en viss dominans på den nya marknadsplatsen vilket i sin tur ytterligare spär på 
deras rykte. Hursomhelst måste en sådan form av överfört rykte återinföras av konsumenter 
som godkänner de nya produkterna och tjänsterna, menar Choi et al (1997). Viktigt att 
påpeka är också att på elektroniska marknadsplatser kan värdet av det överförda ryktet bli 
kortlivat om produktens och/eller tjänstens kvalitet inte fortlöper. 
 
Om företaget som står bakom den elektroniska marknadsplatsen är välkänt och har gott 
rykte ökar detta sannolikt förtroendet, och kunden är mer villig att göra en affär. Detta har 
en undersökning13 av PriceWaterhouseCoopers visat. Där kan man utläsa att de stora 
bankerna har störst förtroende hos de europeiska Internetanvändarna. 
Hälsovårdsmyndigheter, stora flygbolag, regeringar och stora bolag (t ex ABB och Ericsson) 
hör också till de mest anförtrodda insitutionerna i vårt samhälle. En slutsats man kan dra av 
detta är att den uppfattning marknaden har om företaget ofta går att påverka. Ett exempel är 
ju de stora bankernas (i Sverige) sätt att medvetet bygga förtroende på. Vare sig det gäller 
bankkontor, bankomater eller Internetbanker så har de genom åren visat en ambition att vilja 
uppfattas som pålitliga och säkra. Att specifikt bankerna medvetet jobbat med detta är 
naturligt, vill man försörja sig på att handha känslig och privat information om sina kunder 
måste man utstråla trygghet och säkerhet. Detta har svenska banker gjort genom alla tider, 
bland annat genom att ha verksamhet mot kund i lokaler som nästintill kan liknas vid stora 
palats, eller genom ett seriöst bemötande från bankpersonalen. En viktigt aspekt i bankernas 
sätt att bygga förtroende på är att de sätter värde på att kunden skall känna sig säker och 
trygg. Känner kunden sig säker och trygg ligger misstron långt borta och tilliten sätts till 
banken. 
 

13 PWC, 2000 
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Det har också, som tidigare påtalats, visat sig att de företag som har sitt ursprung i fysiska 
motsvarigheter hör till dem som lyckats bäst på Internet. Ett par exempel på det är H&M, 
SEB och Ginza Musik. Detta beror till största del på att de sedan tidigare har skaffat sig 
marknadens förtroende, delvis genom att utforma butiker och marknadsplatser på ett 
förtroendeingivande sätt, men också för att de siktat på att hålla vad de lovar (leveranser, 
tider osv). Eklund, vd för Humany, skriver i en krönika (2000-10-17) att en bidragande orsak 
till många e-handelsbolags misslyckande på Internet har med att göra att de haft för lite 
kundfokus, icke fungerande kundrelationer och för låg affärsetik. Eklund menar vidare att 
”De företag som försöker tjäna pengar utan att ta hänsyn till konsumenten straffar hela industrin genom att 
konsumenten flyr dessa branscher. Detta skadar allmänhetens förtroende.” (Vision, 2000-10-01)  
 
Vad gäller rykte och renommé så går det som sagt inte att bygga det så fort som många 
företag skulle önska, det tar tid. Shapiro och Varian sammanfattar i sin bok Information Rules 
(1999) så här: ”The main reason that we read the Wall Street Journal today is that we´ve found it uesful in 
the past.”  
 

3.5.6 Alternativa betalningssätt/leveranssätt 
Många konsumenter är ovilliga att lämna ut kreditkortsnummer på Internet. Om det finns 
alternativa betalningssätt, t ex mot faktura eller postförskott, kan detta medföra att kunden 
känner en större trygghet inför ett köp. Detta med tanke på att man då inte tvingas lämna ut 
sitt eget kontonummer till sajten. Dessutom är ju betalning via faktura ett gammalt och 
beprövat sätt som konsumenter bevisligen känner förtroende för. Enligt Konsumentverket 
görs de säkraste köpen på nätet mot faktura (Vision, 1999-09-09). Därför, menar man, bör 
man vara försiktig mot företag som inte erbjuder faktura- eller postförskottbetlaning som 
alternativ. En undersökning som e-handelsföretaget Sumo låtit göra visar att närmare 80% 
någon gång avbrutit ett köp på en e-handelssajt. De främsta anledningarna till detta var 
bristande information och avsaknad av ett passande betalningssätt (Vision, 2001-02-05). 
 
Även valbara alternativ av leveranssätt (varan hämtas ut på posten eller levereras hem) 
påverkar kundens inställning till en nätaffär. I en artikel i Vision (2000-03-16) kan man läsa 
att både betalnings- och leveranssätt är aspekter av betydelse som en konsument medvetet – 
eller omedvetet – tar hänsyn till vid beslut om köp.  
 

3.5.7 Trovärdighet  
I vilken utsträckning de elektroniska marknadsplatserna utger sig för att vara det de faktiskt 
är påverkar givetvis också konsumenternas förtroende. Håller sajterna så låga priser som de 
lovar i marknadsföringen, är de verkligen marknadsledande i sin bransch och har de så lång 
branschvana som de anger? En annan aspekt i sammanhanget är sajtens design, finns risken 
att den ger ett amatörmässigt intryck (hos målgruppen)?  
 
Boston Consulting Group (BCG) genomförde nyligen en undersökning som visar att det 
finns ett markant gap mellan vad Internetföretagen lovar och vad kunderna upplever att de 
får – hela 28% av de som handlar online är missnöjda med vad de köpt (Vision, 2000-10-01). 
Företagen lovar tillgänglighet och bekvämlighet medan kunderna får handskas med ovisshet 
vad gäller såväl säkerhet och navigering som leverans. Det faktum att över tre fjärdedelar av 
konsumenterna online misslyckas att genomföra de köp som de initierar ger kunderna en 

  25 



Privacy Policy  
– Att skapa förtroende för en uppkopplad värld – 

orsak att ifrågasätta nyttan i det som utlovas. BCG:s undersökning stämmer dock inte 
överens med tidigare nämnda källor, som visar att de flesta är nöjda med sina nätköp, och 
kan tänka sig att handla igen. Ändock är det en viktig aspekt som lyfts fram! 
 

3.6 Hur kan man skapa förtroende? 
Att från företagets sida skapa förtroende för sin sajt hos den målgrupp man vänder sig till är 
naturligtvis viktigt om man vill lyckas. Som vi tidigare påtalat kommer Internethandeln inte 
uppnå sin fulla potential om marknaden saknar förtroende för Internet som verktyg att 
handla. Hur ska man då få konsumenternas förtroende för elektroniska transaktioner att 
öka? Med tanke på ämnets komplexitet är det också svårt att peka exakt på vad man kan göra 
för att öka förtroendet. Snarare är det så att förtroendet påverkas av en rad faktorer, och 
några av dessa har vi beskrivit ovan. 
 
Att skapa eller bygga förtroende är heller inte ett specifikt företags ansvar (även om det 
självklart ligger i dess intresse), snarare är det så att det är upp till en hel bransch eller 
marknad. Med samlade krafter bör det rimligen finnas möjlighet att påverka konsumenternas 
förtroende, även om det med största sannolikhet är en lång och mödosam resa.  
 

3.7 Avslutning 
Att från företags sida inte slå vakt om konsumenternas intressen vad gäller förtroende är det 
många som varnar för. Sajterna måste i större utsträckning bli bättre på att betrakta 
förtroende som en tillgång, det vill säga börja arbeta med att bygga förtroende på ett 
tydligare sätt. Att inte göra det kan leda till att misstron får fotfäste. Skulle så vara fallet finns 
det risk för att misstron gentemot Internet ökar ännu mer. Ökar misstron har vi nog bara 
sett början på de svårigheter vi kommer att ställas inför då. 
 
I nästa kapitel fördjupar vi oss i vad Privacy Policy och Privacy Statements handlar om, 
varför det är ett bra redskap att bygga förtroende med och hur det kan gå till.  
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4 Integritet och anonymitet 
Att ha personlig information om sina kunder och användare är en viktig framgångsfaktor för 
Business to Consumer-företag, och kommer att driva tillväxten inom branschen, enligt 
många experter (Macklin, 2000). Informationen gör det möjligt att förutse kundernas 
köpmönster och skräddarsy varor, tjänster, service och marknadsföring. Konsumenternas 
oro för hur deras personliga information hanteras hindrar dock många från att lämna ut 
sådan information och därmed ökar riskerna för att exempelvis en registrering inte fullföljs.  
 
I detta kapitel tar vi upp vilken typ av information som samlas in av olika webbplatser, och 
Internetanvändarnas oro för detta. Vi presenterar också rekommendationer för hur företag 
bör informera sina användare om hur de behandlar deras personliga information. 
 

4.1 Två sorters information 
Den information som samlas in av olika webbplatser kan delas in i två kategorier. Den första 
kategorin kallas för anonym information och i den finns sådan information som samlas in med 
hjälp av exempelvis cookies14 och IP-adresser15. Den här informationen avslöjar var kundens 
dator finns, när den är inne på sajten, hur länge den stannar och vilka sidor den besöker. 
Den andra kategorin är personlig information, och i den finns sådan information som företaget 
frågar kunden om för att exempelvis ett köp ska kunna genomföras, för att få tillgång till 
anpassade varor och tjänster eller vid tecknande av olika typer av abonnemang. 
Informationen hämtas in med hjälp av frågeformulär och kan ofta bestå av t ex namn, 
adress, telefonnummer, personnummer, kreditkortsnummer, e-mailadress, hobbies och 
intressen. 
 
För att vara beredd att lämna personlig information krävs ofta att man som kund känner 
förtroende för webbplatsen. Förtroende nog att våga lämna ut så pass känslig information 
om sig själv som t ex personnummer och hemadress. Därför är det naturligtvis viktigt för 
nätbutiken att medvetet arbeta med att bygga förtroende. 
 

4.2 Oro hos kunderna 
Spåren av information som kunderna efterlämnar kan inte likställas med de informationsspår 
som kunden lämnar på traditionella marknader. Informationsspåren på elektroniska 
marknader är digitala medan informationen på traditionella marknader är analog. Skillnaden 
är att analog information förmedlar betydligt mer information än den digitala, men den 
digitala är exakt (Bengtsson & Larsson, 1998). När en kund befinner sig på en elektronisk 
marknad försvinner således en mängd information om kunden, men den information som 
säljaren kan utläsa är exakt. På en traditionell marknad möts säljare och köpare fysiskt och 
mötet förmedlar omedvetet information om kunden. Är den en man eller kvinna? Ungefärlig 
ålder? Osv. Numera har det blivit allt lättare för företag att samla allt mer digital information 
om sina presumtiva och befintliga kunder genom att helt enkelt ställa personliga frågor till 

14 En cookie är en liten textfil som placeras i hårddisken av en webbserver i syfte att tala om för den att 
användaren är inne på webbplatsen. Cookien kan inte identifiera användarens personliga uppgifter som t ex 
namn och personnummer. 
15 En IP-adress är den uppkoppling den specifika datorn har hos sin server. IP står för Internet Protocol. 
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dem. Den här informationen i sig är ett komplement till den digitala anonyma informationen 
eftersom den kan tala om vilket kön kunden har, var den bor, hur gammal den är, vilka 
intressen den har osv. Den här typen av personlig information behövs också många gånger 
för att kunden skall kunna få möjlighet att genomföra exempelvis ett köp, företaget måste 
nämligen få veta vem de gör affärer med. Men, som tidigare påtalats har detta framkallat en 
oro hos konsumenterna. Hur pass säker kan man egentligen som konsument vara på att den 
personliga informationen inte förfaras eller används med vårdslöshet?  
 
Frågan om integritet och anonymitet vid elektroniska transaktioner fokuserar på 
konsumenternas rätt att ha kontroll över information om sig själva (Choi et al, 1997). Den 
här frågan tycks bli allt viktigare för att konsumenter ska känna förtroende för elektroniska 
transaktioner. Man kan fråga sig varför webbplatserna samlar på sig information om sina 
användare om det är ett känt faktum att konsumenterna känner sig osäkra på grund av detta, 
och kanske därför avstår från att göra elektroniska affärer. Som vi nämnt är anledningen att 
kundernas personliga information gör det möjligt för företagen att på ett effektivt sätt 
skräddarsy produkter, tjänster och marknadsföring för att passa kundernas specifika behov 
samtidigt som mycket av informationen behövs för att köpet skall vara legitimt. Detta är en 
av företagens stora konkurrensfördelar med elektroniska affärer. Tanken med att företagen 
lagrar personlig information är ju att även kunderna ska ha en fördel av detta. Men 
konsumenterna verkar inte se dessa fördelar på samma sätt som företagen. 
 
Enligt PriceWaterhouseCoopers undersökning (2000), är det endast en femtedel av 
konsumenterna som är beredda att dela med sig av personlig information i utbyte mot bättre 
anpassade produkter och tjänster. I Sverige är motsvarande siffra ungefär en tredjedel, alltså 
något högre än genomsnittet för de länder som ingick i undersökningen. Företagen verkar 
alltså se mer fördelar med att de lagrar kundernas personliga information än kunderna själva. 
Således bör företagen ha en bättre kommunikation med konsumenterna för att förstå deras 
behov och önskemål. 
 
Man skulle kunna tro att bristen på förtroendet delvis beror på konsumenternas okunnighet 
om hur informationen överförs och hanteras. Om så skulle vara fallet skulle problemet med 
bristande förtroende lösa sig av sig självt i takt med att konsumenterna blir mer vana vid att 
göra elektroniska affärer, och således får bättre kunskap. Men snarare verkar det som att 
förtroendet för säkerhet och integritet minskar ju mer konsumenterna utnyttjar Internet. 
Detta beror, enligt undersökningen e-Privacy Solutions (2000), på att konsumenterna blir mer 
och mer medvetna om riskerna som är förknippade med att lämna ut personliga information 
på Internet ju mer erfarna de blir, och detta leder till att förtroendet minskar. Ju mer kunskap 
och erfarenhet konsumenterna får, desto mindre verkar alltså förtroendet bli. 
 

4.3 Risker med att lämna ut personlig information  
Många Internetanvändare upplever en risk med att lämna ifrån sig personlig information 
online. De upplevda riskerna hänger samman med den osäkerhet ovisshet som finns hos 
användarna om vad som händer med den information de lämnar ifrån sig. Riskerna är till 
viss del subjektiva, och beror på de olika användarnas uppfattning om vad som anses vara en 
risk. Vissa användare har inget emot att göra viss information tillgänglig online, medan andra 
vill att samma typ av information ska förbli privat. Sådan information kan exempelvis vara e-
mailadress, telefonnummer och personliga intressen. 
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Det finns olika risker avseende på vilken typ av information man lämnar ifrån sig. Den mest 
uppenbara är kanske risken med att lämna ifrån sig finansiell information, som t ex 
kreditkortsnummer. Risken med detta är t ex att någon obehörig kommer över 
kreditkortsnumret och missbrukar detta genom att beställa varor eller tjänster, och på så sätt 
orsakar ekonomisk skada för ägaren av kreditkortet. 
 
Den risk som vissa upplever med att lämna ifrån sig uppgifter som e-mailadress, 
telefonnummer och personliga intressen (t ex hobbies och fritidsaktiviteter) beror på att man 
inte kan vara säker på vem som kommer att få tillgång till uppgifterna, och därmed inte 
heller vad uppgifterna kommer att användas till. Exempelvis finns en risk att man får ta emot 
oönskade erbjudanden via e-mail eller telefon. Att lämna ifrån sig personlig information som 
exempelvis intressen, vilken ekonomisk situation man har och medicinska uppgifter kan 
innebära en risk att denna information blir tillgänglig för andra än användaren önskat. 
 
All information som skickas över Internet har en potential att nå ut till alla 
Internetanvändare. Med det menas att en dator som kan kommunicera TCP/IP kan 
kommunicera med andra datorer som också har den förmågan. Idag har i stort sett alla 
datorer som är uppkopplade mot Internet förmågan att kommunicera TCP/IP med 
varandra. All information som produceras, överförs och lagras kan nås, oavsett var i världen 
man befinner sig. Detta innebär att när man som användare av Internet lämnar ifrån sig 
personliga uppgifter så finns en risk att någon kan komma åt dessa. Hur skyddande olika 
system och brandväggar än anses vara, så finns det i dagsläget ingen helt säker lösning på den 
här problematiken. Som användare av Internet kan man alltså aldrig vara helt säker på att 
den information man lagrar, producerar eller lämnar ifrån sig enbart kommer att vara 
tillgänglig för det syfte man lämnat den i. 
 

4.4 Lagstiftning och rekommendationer 
I många länder finns idag organisationer som sätter principer och riktlinjer för skyddande av 
data, så kallade ”Fair Information Principles” eller FIPS. Exempelvis har OECD 
(Organization for Economic Co-Operation and Development) givit ut sådana riktlinjer, och 
EU har skrivit under ett fördrag gällande behandling av personlig information i datasystem. 
Dessa riktlinjer, som bland annat innebär att informera om hur personlig information 
hanteras, har accepterats av många av de Europeiska länderna, bland andra Sverige, men 
trots detta är det enbart en liten del av de stora svenska webbplatserna som följer dem. 
 
EU har strängare regler för hur integriteten på Internet ska skyddas än USA, där man har 
trott mer på självreglering. EU kom 1995 med direktiv för hur konsumenternas integritet ska 
skyddas. Enligt dessa direktiv får personuppgifter samlas in och behandlas endast om de 
registrerade lämnat sitt samtycke till detta, och uppgifterna får endast användas för det 
ändamål de samlats in. För att företag i olika länder skulle kunna använda kundernas 
information har EU krävt att dessa direktiv följs. Detta har skapat ett problem eftersom 
USA inte varit villiga att införa samma regler som EU utan istället trott på självreglering. 
USA har riskerat att stängas ute från EU-marknaden på grund av att de inte följt dessa 
direktiv. Efter förhandlingar har dock det amerikanska handelsdepartementet kommit 
överens med EU-kommissionen om ett avtal som EU:s 15 medlemsstater och USA är 
bundna till. USA har fortfarande inte infört lagar för konsumenternas integritet även om 
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Federal Trade Commission under 2000 lade fram ett förslag, som liknade EU:s direktiv, för 
hur en sådan lagstiftning skulle kunna se ut. 
 
Exempel på den självreglering som förekommer i USA istället för lagstiftning är genom olika 
tredje partorganisationer som företag frivilligt kan ansluta sig till för att visa att man har en 
av den tredje parten godkänd Privacy Policy. Organisationen TRUST-e16 är en sådan tredje 
part där medlemsföretagen förbinder sig att följa organisationens rekommendationer för 
Privacy Policy. Dessa ligger i linje med rekommendationer från andra oberoende 
organisationer som Federal Trade Commission och Consumers International (en icke 
vinstdrivande internationell organisation som företräder konsumenter), och presenteras 
senare i detalj. I TRUST-e ingår många av de stora företagen som t ex Microsoft, Yahoo, 
America Online och E-bay. En annan liknande tredje part är Online Privacy Alliance17, som 
även godkänner olika företags policies för integritet om uppställda krav efterlevs. 
 
I Sverige har man antagit EU:s direktiv i Personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998. 
 

4.5 Introduktion till Privacy Policy 
Att Internet hela tiden blir en större och större marknadsplats har skapat hot mot 
konsumenternas integritet och privatliv. Den information som kunder lämnar ifrån sig på 
olika sajter lagras av företagen. Varje dag stjäls och missbrukas personlig information, men 
ofta är inte konsumenterna medvetna om att deras personliga information finns lagrad i 
omfattande databaser hos företagen. Även extra känslig information som t ex finansiell 
information och information om personers hälsa eller politiska åsikter finns idag lagrad på 
Internet, och i vissa fall utan kundernas vetskap eller tillåtelse. 
 
Kundernas oro för hur deras personliga information hanteras är en starkt bidragande orsak 
till den motvilja som finns för att utnyttja Internet som marknadsplats. Denna oro tycks som 
tidigare nämnts även öka ju mer erfarna Internetanvändarna blir. Om inte företagen som 
ligger bakom dessa elektroniska marknadsplatser tar itu med problemet kommer oron finnas 
kvar, och utvecklingen av den elektroniska handeln kommer att bromsas, enligt en 
undersökning av Consumers International (2000). 
 
Enligt Consumers Internationals undersökning (2000) lever generellt sett inte webbplatserna 
upp till de internationella standarder som finns för skyddande av data. De flesta sajterna 
samlar på, och lagrar personlig information, men talar inte om för sina kunder hur denna 
information kommer att användas och lagras, och inte heller vilken rätt konsumenterna har 
till kontroll av deras personliga information. Enligt undersökningen räcker det inte enbart att 
ha ett dokument på webbplatsen som man kallar ”Privacy Policy” eller ”Privacy Statement”, 
utan detta dokument bör också innehålla rätt sorts information, t ex vilken rätt till kontroll 
konsumenterna har över sin personliga information. Denna typ av information presenteras 
ofta inte av företagen. 
 
Det finns dock webbplatser som lever upp till de standards som finns, där man publicerar 
tillräcklig information till konsumenterna om hur deras personliga information används. 

16 www.truste.org 
17 www.privacyalliance.org 
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Trots att lagstiftningen är hårdare i EU, är det i USA som man finner de webbplatser med 
bäst Privacy Policies och Privacy Statements, enligt Consumers Internationals undersökning 
(2000). 
 
En annan aspekt som bör tilläggas är att företagen inte alltid följer sin egen policy. Om så är 
fallet har det naturligtvis ingen betydelse hur de presenterar informationen om kundernas 
integritet eftersom de bryter mot sin egen policy. 
 

4.6 Rekommendationer om Privacy Policy 
Flera organisationer har gjort riktlinjer för hur företagen ska sköta sin Privacy Policy. Som 
tidigare nämnts lade Federal Trade Commission under år 2000 fram ett lagförslag gällande 
hur företagen ska sköta hanteringen av personlig information. Detta lagförslag bygger på fyra 
punkter som webbplatserna bör följa: 
 
1. Information till konsumenterna  
2. Valfrihet  

3. Access  
4. Säkerhet

 
Online Privacy Alliance och TRUST-e har liknande riktlinjer, och Consumers International 
presenterar i rapporten Privacy@net (2000) ett antal detaljerade rekommendationer för hur 
företagen bör sköta frågor som rör konsumenternas integritet och säkerhet. Nedan 
presenteras en sammanställning av samtliga dessa rekommendationer. I efterföljande kapitel 
presenterar vi även hur de webbplatser vi undersökt följer dessa rekommendationer. 
 

4.6.1 Insamlande av personlig information 
Personlig information om konsumenter ska enbart samlas in om det är nödvändigt för att 
kunna genomföra transaktionen. All information som inte är nödvändig för konsumenten att 
lämna ifrån sig ska inte samlas in utan att konsumenten själv väljer att lämna ifrån sig 
informationen. Det ska framgå tydligt att konsumenten kan välja att inte lämna ifrån sig 
denna typ av information. Den som samlar in personlig information ska uppge att 
informationen samlas in, anledningen till att man efterfrågar den, samt hur den kommer att 
användas. 
 
Information får endast samlas in direkt från konsumenten, såvida inte konsumenten 
uttryckligen medgivit att den får hämtas från en annan källa. 
 
Känslig information, som t ex finansiell information och information om hälsa, ska helst 
undvikas att bli insamlad, och endast samlas in i en mycket begränsad omfattning. 
 

4.6.2 Användande av personlig information 
Personlig information ska användas enbart för det syfte den samlas in, om inte konsumenten 
accepterat att den används i annat syfte. 
 
Den personliga informationen ska lagras endast så länge som nödvändigt för att uppfylla 
syftet med lagringen. 
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Känslig information ska inte användas eller spridas utan konsumentens medgivande. 
 

4.6.3 Access 
Webbplatser ska ge användarna tillgång till all information som lagras på sajten. Användaren 
ska även ges tillgång till information om hur deras uppgifter används i datasystemen, och 
denna information ska kunna erhållas gratis. När sådan information efterfrågas av en 
konsument, ska organisationerna använda metoder för att verifiera att det är rätt person som 
får access till informationen. Användarna ska ges möjlighet att ändra och uppdatera 
informationen om sig själva för att se till att den är korrekt. Användarna ska även kunna 
radera information om sig själva. 
 

4.6.4 Säkerhet 
Organisationerna som tillhandahåller webbplatserna ska se till att informationen om dess 
användare samlas in, lagras och överförs på ett säkert sätt. Graden av säkerhet ska vara 
rimligt i förhållande till hur känslig informationen är. 
 

4.6.5 Översikt och efterlevnad 
Organisationerna ska hålla informationen om hur användarnas personliga uppgifter hanteras 
lätt tillgänglig för sina användare. 
 
Organisationen är ansvarig för den information som finns under dess kontroll, och ska utse 
en ansvarig (eller flera ansvariga) som ser till att deras policy efterlevs. Om en användare är 
missnöjd med hur policyn efterlevs, ska det finnas möjlighet att vända sig till den som är 
ansvarig. 
 
Oberoende organ ska kontrollera hur webbplatserna lever upp till sitt ansvar, och sanktioner 
ska kunna utdömas om organisationerna bryter mot bestämmelserna. 
 

4.6.6 Upprättelse 
Konsumenter ska på ett snabbt, billigt och effektivt sätt ha möjlighet till 
upprättelse/gottgörelse när deras information inte hanteras som utlovats. 
 

4.6.7 Privacy Statements 
Alla webbplatser som samlar information från användare ska ha ett dokument som beskriver 
den policy företaget har vad gäller hur informationen används - ett så kallat Privacy 
Statement. 
 
Detta Privacy Statement ska vara lätt att hitta, och ska vara synligt vid varje tillfälle personlig 
information samlas in. 
 
Ett Privacy Statement ska vara skrivet på ett sätt som är lätt att utläsa och att förstå. Ett 
Privacy Statement skall innehålla de rekommendationer som nämnts ovan, och kan 
sammanfattas enligt följande: 
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• Vilket företag som äger och sköter webbplatsen 
• Vilken typ av information som samlas in 
• Varför informationen lagras, och vad den används till 
• Om, och i så fall till vilka, man delar med sig av informationen, samt om användaren 

själv kan välja detta 
• Hur länge informationen lagras 
• Om, och i så fall hur, säkerheten för lagringen av informationen kan garanteras 
• Hur användarna kan få access till, och möjlighet att ändra eller radera deras personliga 

information. 
• Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för hur personlig information hanteras 

och skyddas 
• Kontaktuppgifter till det organ som kontrollerar hur företagen lever upp till sitt ansvar 
 

4.7 Avslutning 
De rekommendationer och policies som tagits upp ovan, är riktade mot de organisationer 
och företag som tillhandahåller webbplatserna. Det är dock viktigt att även konsumenterna 
ser till att godtagbara Privacy Policies existerar innan de lämnar ifrån sig personlig 
information. Även PriceWaterhouseCoopers poängterar i rapporten e-Privacy Solutions (2000) 
vikten av en "tvåvägskommunikation" mellan företaget och konsumenten. Ju mer medveten 
konsumenten är, desto mer feedback kan den ge om webbplatserna. På så sätt kan företagen 
lära sig hur deras kunder faktiskt vill att det ska gå till när de använder Internet som 
marknadsplats. 
 
I nästa kapitel lägger vi fram den undersökning vi genomfört och presenterar resultaten 
därifrån. Vi visar även hur ovan nämnda rekommendationer följs av webbplatserna i 
undersökningen. 
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5 Privacy Policies i verkligheten 
Jupiter MMXI och MediaMetrix är två internationella bolag som sysslar med mätningar av 
publiken och trafiken över Internet. Jupiter MMXI finns huvudsakligen i Europa, medan 
MediaMetrix finns över hela världen. Då företagen löpande följer trafiken över Internet är 
deras resultat och listor ett tillförlitligt verktyg för aktuell webbstatistik. Därför valde vi att 
arbeta med webbplatserna och deras Privacy Statements på två av deras listor. Den första är 
en lista över de mest besökta webbplatserna i världen (Global Top 50) och den andra är en 
lista över de mest besökta svenska webbplatserna (Sweden Top 10). Syftet var att skapa en 
bild av hur de största sajterna jobbar med frågor som rör hanteringen av personlig 
information. 
 

5.1 Global Top 50 
På den här listan har MediaMetrix rankat de 50 mest besökta webbplatserna i världen 
(baserat på antalet unika besök per månad, det vill säga att en individ kan ha besökt en sajt 
en gång eller hundra men räknas fortfarande bara som en besökare). Listan omfattar 
Nordamerika, Brasilien, Europa och Japan, och den toppas av Microsoft Sites följt av 
Yahoo!, AOL Network och Lycos. De flesta av webbplatserna är amerikanska. 
 
Att valet föll på Global Top 50 beror delvis på att det är en bra och överskådlig 
sammanställning över de största sajterna, och delvis på att vi antog att det var där vi kunde 
hitta de webbplatser som bäst presenterade hur de arbetar med förtroendeskapande frågor 
(som Privacy Policies). 
 

5.2 Sweden Top 10 
Här har Jupiter MMXI rankat de mest besökta webbplatserna i Sverige. Listan, som gäller för 
mars månad 2001, omfattar besök gjorda från Sverige till svenska och/eller utländska 
webbplatser. Egentligen är listan en mätning genomförd ur tre olika perspektiv, varför listan 
också får tre olika resultat. Den första listan visar unika besökare och här mäts det antal 
individer som besökt en sajt (individen kan ha besökt en sajt en gång eller hundra gånger 
men räknas fortfarande som en unik besökare på sajten under rapporteringsperioden). Den 
andra visar genomsnittligt antal dagar per unik besökare och här presenteras det genomsnittliga 
antalet dagar besökarna återkommit till sajten under månaden. Den tredje och sista visar 
genomsnittligt tillbringad tid per unik besökare och demonstrerar det antal minuter som besökarna 
i genomsnitt tillbringat på sajten under månaden. Detta gör att listan innehåller 25 olika 
webbplatser och inte tio som titeln antyder. 
 
Den första listan toppas av Microsoft.com följt av Passagen.se. På den här listan finns fyra 
utländska (amerikanska) sajter representerade. Comhem.se toppar den andra listan och här 
finns två utländska webbplatser med. Den tredje listan toppas av Lunarstorm.se och även 
här återfinns två utländska bolag. 
 
Att valet föll på Jupiter MMXI:s Sweden Top 10 beror delvis på att det är en överskådlig 
sammanställning över de mest besökta sajterna i Sverige och delvis på att vi inte bara ville 
belysa hur det ligger till i världen som helhet. Vi ville också skapa en bild av hur det ser ut i 
Sverige, det vill säga hur svenska webbplatser arbetar med förtroendeskapande åtgärder. Att 
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listan också i själva verket består av 25 olika webbplatser gjorde att vi fick en relativt stor 
bredd även här. Också i det här fallet antog vi att det var på den här listan som vi hade störst 
chans att finna bolag som arbetade med frågor rörande förtroende. 
 

5.3 Undersökningsresultat 
Här följer en sammanställning av resultaten från undersökningen av världens 50 mest 
besökta webbplatser (Global Top 50), samt de mest besökta svenska webbplatserna. Vi 
jämför även resultaten med de rekommendationer som vi tidigare presenterat om hur en 
integritetspolicy bör se ut. De flesta av de största webbplatserna i världen (43 av 50) är 
amerikanska. Av de övriga är 5 stycken japanska, en tysk och en engelsk. Vi undersökte 47 av 
de 50 webbplatserna eftersom övriga inte fanns i engelsk version. 
 
Enligt rekommendationerna bör alla webbplatser som samlar in personlig information om 
sina användare presentera en integritetspolicy. De flesta av webbplatserna som ingår i Global 
Top 50 presenterar också en Privacy Policy där man kan läsa något om hur de behandlar 
personlig information. Av de 47 undersökta webbplatserna är det endast två som inte 
presenterar någon Privacy Policy. Skillnaden är dock stor mellan webbplatser i USA och i 
Sverige. I Sverige är det ovanligt att man presenterar en Privacy Policy på webbplatserna. Av 
de mest besökta sajterna i Sverige är det endast 5 av 25 som presenterar en Privacy Policy, 
och 4 av dessa ägs av företag i USA. I nästa kapitel diskuterar vi mer ingående de svenska 
webbplatsernas brist på den här typen av information. 
 

5.3.1 Hur följs rekommendationerna? 
Nedan redogör vi för hur de rekommendationer som vi tog upp i föregående kapitel följs av 
de webbplatser som har en dokumenterad integritetspolicy. Det bör påpekas att vi enbart tar 
hänsyn till hur webbplatserna i sina policies anger att de hanterar personlig information och 
inte om dessa policies verkligen efterlevs. Enligt dessa rekommendationer ska följande 
information kunna utläsas i en integritetspolicy: 
 
1. Vilken typ av information som samlas in och i vilket syfte den inhämtas 
Av de webbplatser som ingick i undersökningen samlar de allra flesta in någon typ av 
personlig information om sina användare. Ett par av webbplatserna anger att de endast 
samlar in information om kunden vill ha exempelvis specialanpassade nyheter. Ett fåtal anger 
att de endast samlar in anonym information med hjälp av cookies och IP-adresser för att 
kunna föra statistik över antalet besökare och vilka delar av webbplatserna som besöks. 
 
Samtliga Privacy Policies som presenteras på webbplatserna (Global Top 50) innehåller 
någon information om syftet till insamlandet. Vilket syfte som anges varierar dock. De flesta 
sajter (ca 70%) anger att en av anledningarna till att de efterfrågar personlig information är 
för att kunna direktanpassa marknadsföring och information till sina kunder. En nästan lika 
stor del (64%) anger att anledningen, eller en av anledningarna, är för att kunna anpassa 
webbplatsens innehåll efter användarens intressen. Knappt hälften av webbplatserna som 
presenterar en Privacy Policy anger att man behöver kundernas personliga information för 
att kunna presentera den för sina annonsörer. I detta fall är det enligt de flesta webbplatser 
endast den anonyma informationen som presenteras för annonsörerna om inte kunden 
tillåtit annat. 
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Den här rekommendationen följs alltså bra, även om man på vissa webbplatser inte kan läsa 
om vilken typ av information som samlas in. Men det är ändå i de flesta fall lätt att ta reda på 
genom att titta på de formulär som man fyller i då man lämnar den personliga 
informationen. 
 
2. Om, och i så fall till vilka, man delar med sig av användarnas personliga 

information och om användaren själv kan välja detta 
Då vi undersökt om och hur företagen delar med sig av kundernas personliga information 
har vi funnit att 68% av Global Top 50-företagen inte, enligt dem själva, delar med sig av 
informationen till någon tredje part om inte kunden uttryckligen givit sitt godkännande till 
detta. Dessa 68% följer således denna rekommendation. På 30% av de undersökta sajterna 
anger man dock att den personliga informationen kan spridas till tredje part, och anger inte 
att kunden först behöver ge tillåtelse till detta. Dessa 30% följer rekommendationen så till 
vida att de informerar användarna, men enligt rekommendationerna bör användaren ha ett 
val, och det har man inte på dessa webbplatser. Alltså följs inte rekommendationen helt och 
hållet. På en av de undersökta webbplatserna finns ingen information överhuvudtaget. 
Samtliga svenska webbplatser som presenterar en Privacy Policy anger att de inte sprider 
informationen utan kundens tillåtelse, men det är som nämnts endast 5 av 25 svenska sajter 
som presenterar en Privacy Policy överhuvudtaget – och fyra av dem är i amerikansk ägo. 
 
Vad som inte går att utläsa på någon av webbplatserna är om de samlar in information på 
annat sätt än direkt från konsumenten, alltså om de exempelvis köper kundinformation av 
andra företag. Här får man således som användare vara uppmärksam på om de webbplatser 
man lämnar sin personliga information till har som policy att inte sprida denna till tredje 
part. 
 
3. Hur länge informationen lagras 
På den här punkten är webbplatserna dåliga på att informera sina användare. De flesta anger 
ingen information om hur länge användarnas uppgifter lagras. På ett fåtal webbplatser anger 
man dock att de personliga uppgifterna lagras tills användaren själv meddelar att den vill att 
uppgifterna ska tas bort. Det går alltså inte i något fall att veta hur länge informationen lagras 
om man inte som användare aktivt tar kontakt med webbplatsen med önskemål om att den 
ska raderas. 
 
4. Om, och i så fall hur, säkerheten för lagringen av informationen kan garanteras 
Ungefär två tredjedelar av webbplatserna på Global Top 50-listan har någon information om 
säkerheten. De flesta av dessa vanger att de använder sig av säkerhetslösningar som är 
standard på marknaden. Det är dock viktigt att poängtera (och det gör även vissa av 
webbplatserna) att det aldrig är helt säkert att överföra och lagra information på Internet. 
 
5. Hur användarna kan få access till, och möjlighet att ändra eller radera erlagd 

personlig information 
Då vi undersökt om kunden har möjlighet att komma åt, ändra och radera den personliga 
information som finns lagrad fick vi ganska skilda resultat. 26% av webbplatserna som ingick 
i Global Top 50 presenterade ingen som helst information om detta, medan resterande 
antingen angav att kunden kunde ändra och radera sin personliga information eller bara att 
viss information kunde ändras. 38% angav att kunden hade möjlighet att dels ändra 
informationen, och dels radera den, medan 36% angav att endast viss information kunde 
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ändras eller raderas. Där det angav att viss information kunde ändras eller raderas var det i de 
flesta fall oklart vilken information detta innefattade, och hur användaren skulle gå tillväga. 
 
Av de 5 svenska webbplatserna som presenterade en Privacy Policy var det två som angav att 
kunden hade möjlighet att ändra och radera sin personliga information, medan tre stycken 
skrev att viss information, som t ex e-mail, telefonnummer och önskemål om nyhetsbrev, 
kunde ändras och raderas. Det var dock ofta oklart hur användaren skulle gå tillväga för att 
göra dessa ändringar. I vissa fall kunde man ändra informationen direkt på webbplatsen, 
medan man i andra ombads skicka ett e-mail med de ändringar man önskade göra. 
 
6. Kontaktuppgifter till ansvarig för hur personlig information hanteras och 

skyddas 
Webbplatserna är dåliga på att ange vart användarna ska vända sig om de är missnöjda med 
hur Policyn efterlevs. Endast ett fåtal webbplatser (fyra stycken på Global Top 50) 
tillhandahåller kontaktuppgifter till en ansvarig person. Majoriteten av webbplatserna anger 
dock e-mailadress, adress och/eller telefonnummer, men det anges inte uttryckligen att 
användaren kan använda dessa kontaktuppgifter för att framföra synpunkter eller klagomål. 
 
7. Kontaktuppgifter till det organ som kontrollerar hur företagen lever upp till sitt 

ansvar 
I USA har man inte lagar som reglerar hur användarnas personliga information hanteras i 
samma utsträckning som i Europa. Dock finns i USA oberoende organisationer som delar ut 
licenser till webbplatser om de följer deras rekommendationer (se 4.3). Hälften av 
webbplatserna på Global Top 50 har något samarbete med en oberoende tredje part, som 
kontrollerar hur den personliga informationen hanteras och hur detta kommuniceras ut mot 
användarna. Den här typen av organisationer förekommer främst i USA, och på de svenska 
webbplatserna som undersökts angavs inte i något fall att man hade ett samarbete av denna 
typ. 
 
Webbplatserna informerar inte om hur användarna kan få upprättelse om deras personliga 
information missbrukas. I de fall där företagen har samarbete med oberoende organisationer 
som kontrollerar och godkänner webbplatsernas policy går det att komma med klagomål till 
dessa organisationer. Dock meddelar dessa att man först och främst bör lösa eventuella 
tvister direkt med företaget. Om detta inte är möjligt, och om det är klart att företaget brutit 
mot deras policy kan det bli uteslutet av den oberoende organisationen.  
 
8. Övriga resultat 
De flesta (41 av 47 webbplatser på Global Top) 50 informerar om cookies och IP-adresser i 
sina Privacy Policies, och att denna typ av anonym information insamlas och inte kan 
kopplas till en specifik användare. Samtliga som informerar om cookies anger också att de 
använder dem, och varför de används. Anledningen är, enligt webbplatserna, att kunna föra 
statistik över sina användare och för att kunna se vilka delar av sajten som besöks oftast. 
Man nämner också i vissa fall att man vill kunna lokalisera användare geografiskt via IP-
adresser. Det är bara ett fåtal webbplatser (5 av 47) som inte har någon information om 
cookies eller IP-adresser alls. Av de svenska webbplatserna med Privacy Policies anger alla 
att de använder sig av cookies och IP-adresser, och informerar även om varför. 
Anledningarna är desamma som nämnts ovan. 
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Användare kan givetvis besöka webbplatserna utan att lämna någon personlig information. 
De flesta webbplatser meddelar dock att användaren inte ges möjlighet att använda 
tjänsterna fullt ut om man inte registrerar personlig information. 
 

5.3.2 Sammanfattning av resultaten 
De flesta av de största webbplatserna i världen presenterar en Privacy Policy. Men det är 
tydligt att dessa policies inte helt stämmer överens med rekommendationerna. Exempelvis är 
det svårt för användaren att veta hur länge deras personliga information lagras, hur den 
sprids, hur man gör om man vill ändra eller radera den, samt hur man går tillväga om man är 
missnöjd med hanteringen av den personliga informationen. Dock kan sägas att det är 
positivt att ändå så många av dessa webbplatser presenterar en integritetspolicy. 
 
De svenska webbplatserna däremot, är mycket dåliga på att presentera hur de hanterar 
användarnas personliga information. Av de svenska webbplatserna är det endast 5 stycken av 
25 som presenterar en integritetspolicy på sina webbplatser. Dessutom ägs 4 av dessa av 
amerikanska företag vilket innebär att det enbart var en svenskägd webbplats som hade en 
integritetspolicy tillgänglig. I nästa kapitel går vi in närmare på det faktum att de svenska 
webbplatserna inte presenterar den här typen av information. 
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6 Varför finns det inga Privacy Policies i Sverige? 
Som vi konstaterat så finns det inga integritetspolicies på majoriteten av de största svenska 
webbplatserna. Visserligen finns det en del översatta och en del icke översatta policies på 
exempelvis amerikanska sajter med .se-adress (t ex microsoft.se), och visserligen så händer 
det att även renodlat svenska sajter presenterar den här typen av information under länkar 
som ”Vanliga frågor” eller ”FAQ”. Men något helhetsdokument som behandlar företagets 
enhetliga inställning gentemot kundernas och medlemmarnas personliga information och 
hur deras integritet skyddas finns i stort sett inte. 
 
Det blir allt vanligare att man hör uttryck som dotcom-döden och e-handelskollapsen i 
Sverige. Alla fördelar med elektronisk handel som såg viktiga och betydelsefulla ut på 
pappret införlivades inte i verkligheten. Detta har lett till att flera e-handelsplatser har 
tvingats lägga ned. En uppfattning som delas av de flesta är att en springande punkt för e-
handelsmisslyckandet är att företagen misslyckats med att kommunicera med kunderna och 
användarna på ett förtroendeingivande sätt. Man har inte riktigt tagit kundernas ängslan på 
allvar, utan i viss utsträckning struntat i att informera kunden om t ex vad som händer med 
den information han/hon erlägger. Som en avhjälpning av detta är det viktigt att, från 
företagens sida, medvetet bygga förtroende. Känner konsumenterna sig säkra och trygga 
med att exempelvis lämna ut personlig information är det inte långsökt att förmoda att de 
fullföljer en registrering eller ett köp.  
 
Betydelsen av den här typen av förtroendeskapande åtgärder verkar man alltså inte till fullo 
ha förstått i Sverige. I USA, å andra sidan, har man insett detta och där arbetar man aktivt 
med att förmedla en känsla av trygghet och säkerhet till kunderna. På så vis bygger man 
också förtroende. Men varför har inte svenska företag följt exemplet från företagen i USA? 
Hur kommer det sig att man inte har börjat arbeta med den här typen av förtroendeskapande 
åtgärder i Sverige? 
 

6.1 Hur ser de svenska webbplatserna på frågan? 
För att ta reda på varför de flesta svenska webbplatser inte presenterar någon Privacy Policy 
kontaktade vi en rad av dem för att få en förklaring. Vi utgav oss för att vara en potentiell 
kund som frågade hur det kommer sig att de inte informerar sina användare och kunder om 
hur deras personliga information och integritet skyddas. Vi kontaktade 12 av de största 
svenska webbplatserna via e-mail, och efter 48 timmar hade vi fått svar från 6 av dessa. De 
webbplatser som vi kontaktade var de som efterfrågade personlig information av sina 
användare och som inte presenterade någon integritetspolicy samt var svenskägda. 
 
I enlighet med de svar vi erhöll verkar det inte som om de ser något problem med att de inte 
presenterar denna typ av information till sina användare. Hälften skriver emellertid i sina 
svar att de inte sprider någon information till obehöriga. Eftersom detta påstående inte går 
att finna publicerat på sajterna är det osäkert om detta verkligen är en uttalad policy från 
företagen, eller om det är något kontaktpersonerna svarar för att det ska ”låta bra”. En fråga 
man kan ställa sig är också vad som menas med obehöriga. Menas med detta att man kan 
sprida informationen till en tredje part som är "behörig" (t ex ett samarbetsföretag eller 
allianspartner) eller menas det att alla organisationer utom koncernen är obehöriga? Vår 
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poäng är att man inte får tillräckligt utförlig information från företagen om detta. Med andra 
ord så kan man inte vara säker på vad som händer med den personliga informationen. 
 
Den andra hälften svarar på vår fråga enbart genom att hänvisa till de avtal och 
medlemsvillkor som finns publicerade på vissa webbplatser, exempelvis Passagen och Telias 
"Mina Sidor". Om man läser dessa villkor finns dock inte mycket information om vad som 
händer med användarnas personliga information. I Passagens villkor kan man på ett ställe 
läsa att kundernas personliga uppgifter "får lämnas ut om medlemmen inte har anmält att 
dessa skall skyddas". I detta fall måste användaren, enligt sajtens villkor, via ett e-mail till 
Passagens kundtjänst anmäla om den ej vill att personliga uppgifter ska lämnas ut. En fråga 
man kan ställa sig i detta sammanhang är varför användarna själva, om de inte vill att deras 
uppgifter ska lämnas ut, inte kan registrera detta önskemål genom att uppdatera sina profiler. 
Istället måste alltså användarna kontakta Passagen via just ett e-mail för att dessa uppgifter 
ska registreras. Man kan fråga sig om man som användare kan vara säker på att det e-mail 
man skickar verkligen hamnar på rätt ställe, och att uppgifterna verkligen skyddas om man 
uttrycker detta önskemål. Exempelvis skulle Passagen kunna ange i sina villkor att de skickar 
en bekräftelse till användaren om att e-mailet hamnat rätt och att de tillgodosett önskemålen. 
 
Det är ingen av de webbplatser som svarade på våra e-mail, som på ett tydligt sätt svarar på 
frågan varför de inte har någon information om kundernas integritet lätt tillgänglig på 
webbplatsen. Allmänt verkar det som att de som ansvarar för sajterna tar för givet att 
användarna förstår att en viss praxis följs, med andra ord att de lagar som finns (exempelvis 
Personuppgiftslagen) också följs. Detta kan vara en anledning till att man inte anser det 
nödvändigt att presentera en integritetspolicy på webbplatserna. En annan trolig anledning 
till att man inte upplever ett behov av integritetspolicies är att kunderna inte uttrycker detta 
behov även om man känner oro för att lämna ifrån sig personlig information. Istället för att 
uttrycka denna oro väljer kunderna helt enkelt att lämna webbplatsen utan att lämna ifrån sig 
den personliga informationen. 
 
Även om man kan anta att merparten av företagen som driver webbplatserna följer lagen är 
det vissa aspekter som inte regleras av lagen, och som kunderna borde informeras om på 
annat sätt. Exempelvis är det svårt för användarna att veta hur deras personliga uppgifter 
som lämnats lagras, hur länge de lagras och även vilka som har tillgång till informationen 
(uppgifter som visat sig viktiga för en konsument vid registrering online). Den här typen av 
information borde enligt vår mening kunna utläsas någonstans på webbplatserna, och då 
lämpligen i form av en dokumenterad integritetspolicy som är lätt att hitta. Detta behövs för 
att användarna ska känna sig säkra på vad som händer med den information som de lämnar 
ifrån sig. Om man som användare kan utläsa en sådan tydlig integritetspolicy skapar detta ett 
större förtroende än om man tvingas kontakta webbplatsens kundtjänst för att ta reda på 
informationen. En annan del som inte heller regleras via exempelvis Personuppgiftslagen är 
den så kallade anonyma information om kunderna och deras beteende som samlas in via 
cookies och IP-adresser. Visserligen är det långsökt att tro att denna information skulle 
kunna bli direkt skadlig för kunden, men informerar man inte om det är det heller inte 
konstigt om kunden tror det. Att lämna en sådan fråga hängande i luften kan i sig innebära 
att kunden känner misstro och väljer att avstå en registrering. 
 
Att de flesta av de största svenska webbplatserna inte presenterar en integritetspolicy kan 
som sagt ha flera orsaker. Den allmänna uppfattningen från företagen verkar vara att de inte 
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anser det nödvändigt att presentera den här typen av information på ett tydligt sätt till sina 
användare. Anmärkningsvärt är att ingen av kontaktpersonerna som svarade på våra e-mail 
faktiskt svarade direkt på vår fråga. Alltså varför de inte presenterar en integritetspolicy där 
användarna kan läsa om hur deras personliga information hanteras. Istället svarar de genom 
att hänvisa till vissa användarvillkor eller genom att säga att "inga obehöriga kan få tillgång 
till dina uppgifter". Detta tyder på att de svenska företag som driver webbplatserna resonerar 
på ett annorlunda sätt än sina motsvarigheter i USA. I USA verkar det som att man har en 
annan inställning vad gäller att informera sina användare om den här typen av frågor för att 
bygga upp förtroende. Eftersom de flesta av världens mest besökta webbplatser hör hemma i 
USA är det konstigt att man i Sverige inte har förstått hur dessa webbplatser drivs för att 
locka så många användare och kunder som möjligt. I synnerhet är det konstigt att utelämna 
aspekten Privacy Policies. Eftersom mycket av lansering, design, användarvänlighet, 
produktinformation etc är liknande i Sverige och USA är det märkligt att den här detaljen 
utelämnats. 
 
När man läser en integritetspolicy på en amerikansk webbplats får man uppfattningen att 
dessa företag är rädda om sina användare och kunder. Informationen är uppbyggd på ett sätt 
som ska få användarna att lita på att webbplatserna hanterar deras personliga uppgifter på ett 
säkert sätt. Om man däremot läser de medlemsvillkor som finns presenterade på vissa 
svenska webbplatser, exempelvis Passagen och Telia, får man inte alls samma uppfattning. 
Dessa villkor presenteras istället som regler som användarna måste följa för att få använda 
tjänsterna. I villkoren står det att "om du bryter mot dessa regler kan du, förutom att bli 
avstängd från webbplatsen, bli skadeståndsskyldig och ställd till ansvar". Efter att ha läst ett 
sådant avtal är det mer troligt att en kund skräms bort från webbplatsen snarare än att den 
känner ett större förtroende. 
 

6.2 Avslutning 
Enligt vår mening är det nödvändigt för svenska webbplatser att tänka över vad man gör för 
att skapa förtroende bland sina användare. Informationen till användarna är alldeles för dålig, 
och det är på de flesta webbplatser svårt att veta vad som händer med de personliga 
uppgifter som man lämnar ifrån sig. Troligtvis kommer man så småningom att inse att denna 
typ av information är viktig i kampen om användare och kunder. Det har visat sig att fler 
och fler av de amerikanska webbplatserna förstår detta, och idag har alltså de allra flesta av 
de största sajterna i USA en tydligt presenterad integritetspolicy. Det är viktigt att inse att 
denna typ av förtroendeskapande åtgärder kan vara bidragande för att en användare ska 
registrera sig som medlem på en webbplats, eller göra en elektronisk transaktion. 
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7 Slutsatser 
I den här uppsatsen har vi diskuterat innebörden av begreppet förtroende, och hur 
förtroende kan påverka konsumenters inställning till att lämna ifrån sig personlig 
information i samband med exempelvis elektronisk handel. Vi har även undersökt hur 
företag som agerar på Internet arbetar med att skapa förtroende, och fokuserat på 
integritetspolicies som förtroendeskapande åtgärd. I detta avslutande kapitel presenteras de 
viktigaste slutsatserna som arbetet givit tillsammans med kommentarer till dessa. 
 

7.1 Vikten av att skapa förtroende 
Förtroende har sitt ursprung i trygghet och säkerhet. För att lämna ifrån sig personlig 
information krävs att man känner förtroende och således även trygghet och säkerhet. 
 
Tillgång till personlig information är en viktig konkurrensfördel för företag som agerar på 
Internet. Den personliga informationen gör det möjligt att anpassa information och 
erbjudanden till kunderna. Samtidigt utgör den personliga informationen ett problem 
eftersom många kunder känner en oro för att lämna ifrån sig den här typen av information. 
Oron beror på osäkerheten om vad som händer med den information som man lämnar om 
sig själv. Denna oro och osäkerhet kan leda till brist på förtroende. Förtroende är således en 
viktig aspekt för att Internetanvändande och elektronisk handel ska kunna nå sin fulla 
potential. 
 
Ett företags sociala kapital är en del av kund- och humankapitalet som i sin tur är en del av 
det intellektuella kapitalet. Ökat förtroende leder till att det sociala kapitalet ökar, och således 
också att det intellektuella kapitalet ökar. Edvinsson (1998) menar att skillnaden mellan ett 
företags reella värde och det bokförda värdet utgörs av det intellektuella kapitalet. Vidare 
hävdar Edvinsson att det reella värdet kan vara många gånger större än det bokförda. Detta 
talar för hur pass viktig resursen förtroende och socialt kapital kan vara för ett företag. 
 

7.2 Integritetspolicies i USA och Sverige 
De flesta största webbplatserna i världen, och då främst i USA, presenterar en 
integritetspolicy. Dessa har dock vissa brister med hänsyn till de rekommendationer som vi 
tagit upp i uppsatsen. De vanligaste bristerna är att det är svårt för användarna att utläsa om, 
och i så fall på vilket sätt deras personliga information sprids, hur länge den lagras, hur man 
gör om man vill ändra eller radera information om sig själv, samt hur man går tillväga om 
man är missnöjd med hanteringen av den personliga informationen. 
 
Trots dessa brister visar det faktum att de flesta webbplatser i USA ändå presenterar en 
integritetspolicy att företagen bakom dessa arbetar med att öka förtroendet för 
webbplatserna. I Sverige däremot arbetar man inte med denna förtroendeskapande åtgärd i 
samma utsträckning. De flesta av de största webbplatserna i Sverige presenterar inte 
integritetspolicies i form av ett enhetligt lättillgängligt dokument på webbplatsen. Förvisso 
presenteras information av liknande karaktär i vissa fall under rubriker som ”Vanliga frågor” 
eller ”användarvillkor”. Men i de allra flesta fall finns ingen information om företagens 
övergripande inställning till hantering av kunderna personliga information. Detta är en 
anmärkningsvärd skillnad mellan webbplatser i USA och i Sverige. 
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Enligt vår undersökning upplever inte företagen som driver de största svenska 
webbplatserna att det finns ett behov av den här typen av information i form av en 
integritetspolicy. Till viss del regleras företagens ansvar för kundernas personliga information 
i olika lagar, som t ex personuppgiftslagen. Detta kan vara en orsak till att man inte anser sig 
behöva presentera den här typen av information, eftersom man tar för givet att användarna 
förstår att en viss praxis följs och att de lagar som finns efterlevs. En annan trolig anledning 
till att man inte upplever ett behov av integritetspolicies är att kunderna inte uttrycker detta 
behov även om man känner oro för att lämna ifrån sig personlig information. Istället för att 
uttrycka denna oro väljer kunderna helt enkelt att lämna webbplatsen utan att lämna ut den 
personliga informationen. 
 
Kundernas oro för att lämna ifrån sig personlig information gör att det finns ett behov att 
informera kunderna om hur erlagd personlig information hanteras, vem som kan få tillgång 
till den, varför man samlar in den samt i hur pass säkert förvar den är. Att informera om 
detta i en integritetspolicy undertecknad av den högsta företagsledningen signalerar gentemot 
kunderna att de i tas på allvar och att deras erlagda information behandlas på ett korrekt sätt. 
Samtidigt får kunderna uppfattningen att deras ängslan, undran och frågor tas på allvar. 
Vidare får företaget en möjlighet att informera kunden om delvis företagets inställning, men 
också om vilka reella risker och hot det finns med att lämna ut personlig information.  
 
Genom att presentera en integritetspolicy enligt rekommendationerna (och genom att även 
följa denna policy) kan man öka Internetanvändarnas kunskap om vad som händer med 
deras personliga information. Således minskar även användarnas osäkerhet och förtroendet 
ökar. 
 

7.3 Avslutande diskussion 
Att öka förtroendet för Internet och elektronisk handel har visat sig vara ett komplext 
problem. Lösningen består säkerligen av en rad olika aspekter där olika grader av påverkan 
får olika betydelse för utfallet. Vad vi kan konstatera är att integritetspolicies kan vara ett 
viktigt led i det här arbetet. Genom att från företagets sida ta ett helhetsgrepp om vilka 
rutiner som finns för hanteringen av personlig information och kommunicera den enhetliga 
inställningen gentemot potentiella kunder kommer man en bra bit på vägen. Likheterna 
mellan webbplatsers utformning, layout, design osv är stora mellan USA och Sverige. När 
det däremot handlar om att skapa förtroende genom en tydligt presenterad policy för hur 
kundernas personliga information hanteras upphör likheterna. I USA är det vanligt att man 
presenterar den här typen av integritetspolicies, medan det i Sverige hör till ovanligheterna. 
 
Säkerligen skulle osäkerheten för Internetanvändande och e-handel inte kunna avhjälpas 
över en natt bara för att svenska bolag började presentera integritetspolicies. Men att börja 
arbeta med förtroendeskapande åtgärder skulle troligen påverka Internetanvändarnas 
inställning på sikt. Det är rimligt att anta att Sverige skulle gå en positivare e-handelsframtid 
till mötes om webbplatserna bättre tog tillvara möjligheten att, i enlighet med framtagna 
rekommendationer, presentera en integritetspolicy för sina användare. När företagen som 
agerar på Internet inser vikten av att skapa förtroende bland användarna, är 
förutsättningarna bättre för att fler elektroniska transaktioner ska genomföras. 
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Bilaga 1, Global Top 50 
 
The Media Metrix Global Top 50 ranking includes the top Web and digital media properties 
according to at-home usage in countries under measurement: Australia, Brazil, Canada, Denmark, 
France, Germany, Italy, Japan, Spain, Switzerland, United Kingdom, United States. 
 
 

2001  

 

Media Metrix Global Top 50 Web & Digital Media Properties 
(Australia, Brazil, Canada, Denmark, France, Germany, Italy, 
Japan, Spain, Switzerland, United Kingdom, United States) 

March 2001 - At Home 

 

 
Unique 
Visitors 

(000) 

Digial 
Media 
Reach 

% 
Rank All Digital Media 183,709 100.0 

1 Microsoft Sites* 119,024 64.8 

2 
AOL Time Warner 
Network* 104,907 57.1 

3 Yahoo!* 104,025 56.6 
4 Lycos* 61,675 33.6 
5 Excite Network* 39,482 21.5 

6 
About The Human 
Internet* 36,091 19.6 

7 Napster Digital* 27,516 15.0 

8 
Walt Disney Internet 
Group* 27,456 14.9 

9 Infospace Impressions* 27,106 14.8 
10 CNET Networks* 26,353 14.3 
11 NBC Internet Sites* 26,165 14.2 
12 AltaVista Network* 25,527 13.9 
13 Amazon* 24,702 13.4 
14 eBay* 22,625 12.3 
15 FortuneCity Network* 21,334 11.6 
16 Real.com Network* 21,037 11.5 
17 GOOGLE.COM 18,629 10.1 
18 Ask Jeeves* 15,958 8.7 
19 EXITFUEL.COM 14,899 8.1 
20 T-ONLINE SITES 14,348 7.8 
21 SONY GROUP SITES 14,224 7.7 
22 INTERNETFUEL.COM 13,458 7.3 
23 LookSmart* 12,900 7.0 
24 Viacom Online* 12,437 6.8 
25 GoTo* 12,132 6.6 
26 eUniverse Network* 11,844 6.4 
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27 AT&T Web Sites* 11,725 6.4 
28 TISCALI SITES 10,893 5.9 
29 NIFTY SITES 10,851 5.9 
30 HOMESTEAD.COM 10,850 5.9 
31 Gator Network* 10,453 5.7 
32 Uproar Network, The* 10,418 5.7 
33 WANADOO SITES 9,256 5.0 
34 Weather Channel, The* 9,114 5.0 
35 BIGLOBE SITES 9,088 4.9 
36 EarthLink* 9,015 4.9 
37 LOWESTBIDS.COM 8,662 4.7 
38 FOCALEX.COM 8,437 4.6 

39 
iVillage.com:The Womens 
Network* 8,341 4.5 

40 American Greetings* 8,034 4.4 
41 COLONIZE.COM 7,965 4.3 
42 X10.COM 7,948 4.3 
43 Snowball* 7,895 4.3 
44 iWon, Inc.* 7,862 4.3 
45 REALNAMES.COM 7,836 4.3 

46 
EA Online and 
Applications* 7,708 4.2 

47 
CitySearch-Ticketmaster 
Online* 7,384 4.0 

48 MyPoints Sites* 7,103 3.9 

49 
Women.com Networks 
The* 7,102 3.9 

50 
UNITED INTERNET 
SERVICES 7,037 3.8 

 
*  Represents an aggregation of commonly owned and/or branded domain names. 
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Bilaga 2, Sweden Top 10 
 
Unika besökare* i 1000-tal 
1. MICROSOFT.COM  1 985 
2. PASSAGEN.SE   1 882 
3. MSN.SE    1 621 
4. HOTMAIL.COM   1 453 
5. AFTONBLADET.SE  1 433 
6. ALTAVISTA.COM   1 308 
7. TELIA.COM   1 176 
8. SPRAY.SE    1 172 
9. SWIPNET.SE   1 163 
10. YAHOO.COM   1 0975 
 
Genomsnittligt antal dagar** 
per unik besökare 
1. COMETSYSTEMS.COM 
2. COMHEM.SE 
3. HOTMAIL.COM 
4. SKANDIABANKEN.SE 
5. LUNARSTORM 
6. COMPAQ.com 
7. AFTONBLADET.SE 
8. THEHUNGERSITE.COM 
9. BLOCKET.SE 
10. MTNSMS.COM 
 
Genomsnittligt tillbringad tid*** 
per unik besökare 
LUNARSTORM 
MTNSMS.COM 
SKANDIABANKEN.SE 
TJOHOO.COM 
COMETSYSTEMS.COM 
FREE6.COM 
HIK.SE 
DI.SE 
AVANZA.SE 
LU.SE 
 
*Unika besökare: Det antal individer som besökt en sajt. Individen kan ha besökt en sajt en gång eller hundra 
gånger men räknas fortfarande som en unik besökare på sajten under rapporteringsperioden (månaden). 
**Genomsnittligt antal dagar: Genomsnittligt antalet dagar besökarna återkommit till sajten under månaden. 
***Genomsnittligt tillbringad tid: Det antal minuter som besökarna i genomsnitt tillbringat på sajten under 
månaden. 
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