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Det här tänkte vi prata om

• Några begreppsförklaringar

• E-handelns utveckling i Sverige?

• Vilka lagar reglerar köp och sälj på distans?

• Hur sker betalningarna?

• Ångerrätten

• 8 tips hur du handlar säkert på nätet

• Mobilt Bank-id

• Lite om olika bedrägerityper

• Hur kan man minska risken för kortbedrägerier?

• Egna erfarenheter av e-handel, Olle Lennartsson och Owe Eriksson



Några begreppsförklaringar

• Näthandel är ett lite äldre ord 
för handel via internet, det 
används inte lika flitigt idag som 
för ett par år sedan.

• E-handel är ett mer 
moderniserat ord för näthandel, 
det betyder i princip samma sak 
men låter bättre.

• Webbhandel är en synonym till 
de två ovanstående orden.



Några begreppsförklaringar

• E-commerce står för 
”elektronik commerce”, vilket 
betyder ”elektronisk handel”.

• M-commerce står för 
”mobile commerce” och 
betyder handel via mobilen.

• F-commerce står för 
”facebook commerce” och är 
handel via facebook.



Begreppsförklaringar
• E-handel är när ett företag eller konsument 

säljer, köper eller byter en produkt, tjänst eller 
information oftast över Internet eller 
andra datornätverk.

• Den e-handel som en konsument kommer i 
kontakt med oftast kan delas in i två 
undergrupper: Nätauktioner tex Tradera, eBay, 
Bukowskis Market mfl och framför allt handel 
via nätbutiker (webbutik, webbshop) 



E-handel – utveckling
Källa: Riksbankens enkätundersökning 2020

• År 2020 uppger 66 %, att de handlat varor och 
tjänster på internet de senaste 30 dagarna. 

• Vanligast är det i åldersgruppen 25-44 år, där 
80 procent uppger att de handlat över internet 
de senaste 30 dagarna. Men även i övriga 
åldersgrupper blir det allt vanligare. I ålders-
gruppen 65-84 år 38%.



E-handeln slog alla rekord år 2020

• E-handeln har ökat med ca 15 % per år 
sedan 1995. Corona-året 2020 blev ett 
rekordår med en 40% ig ökning och 
med en omsättning = 122 miljarder



Topplista e-handeln år 2020

• Skönhet/hälsa

• Kläder

• Skor

• Böcker/media

• Dagligvaror



Försäljningstillväxt per kategori år 2020
källa Svensk digital handel



NU ÄR FRÅGAN

Vilken e-handels-
kategori minskade 

mest under 

coronaåret

2020?



SVAR

Vi beställde nästan 
inga resor alls



Köpa på distans
Köpa från företag

• Konsumentköplagen gäller när företag säljer varor till konsumenter. Försäljning av lösa saker, 
till exempel livsmedel, kläder, möbler och bilar. Lagen gäller alla varor, även begagnade varor 
och varor som säljs till sänkt pris.

• Byte av lösa saker.

• Beställning av en vara som ska tillverkas, till exempel en specialbyggd båt

Köpa från privatpersoner

• När du köper av eller säljer till en annan privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen. 
Det betyder att du inte har samma skydd som när du handlar av ett företag. Men trots det 
kan en köpare ha rätt att klaga på en felaktig vara.



Sälja på distans

Företag
• Om du säljer på distans omfattas du av Lagen om distansavtal och avtal 

utanför affärslokaler (DAL). Som företagare är man skyldig att bland annat 
informera om varan eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, 
leveransvillkor, villkor för betalning och ångerrätt. 

Privatperson
• När du köper något av, eller säljer något till, en annan privatperson är det 

köplagen som gäller. Köplagen ger inte en köpare lika bra skydd som 
konsumentlagstiftningen. 

• Köplagen är inte tvingande. Det betyder att en köpare och en säljare kan 
skriva ett avtal som gäller i stället för lagen. Detsamma gäller saker som en 
köpare och en säljare kommer överens om i till exempel sms eller mejl.



Hur sker betalningarna

• Betalning sker vanligtvis med kreditkort, 
faktura, direktöverföring till bank och Swish



Vilka är de vanligaste betalningssätten? 
Den 1 juli 2020 gjordes en justering i kreditlagen som syftade till att 
göra det mindre attraktivt att handla på kredit. Justeringen innebär att 
om andra betalningsalternativ än kredit är möjliga vid E-handel måste 
de visas före kreditalternativet.



Swish och andra betalappar

• Swish är inte den enda mobilappen som 
används för betalningar, 16 procent uppger att 
de har tillgång till någon annan betalningsapp 
som Samsung Pay, Google Pay eller Apple Pay. 



Kontanterna tappar mark
• Svenskarna betalar alltmer sällan med kontanter. På tio år har andelen 

som betalar med kontanter fallit från runt 40 procent till under 10 
procent. Kontanter används nu mest för små betalningar och främst av 
äldre personer.

• Anledningen: Utvecklingen i Sverige kan vara en kombination av 
åtgärder och händelser, bland annat åtgärder mot skattefusk, mynt-
och sedelutbytet och introduktionen av Swish.



NU ÅR FRÅGAN
Vilka kända svenskar finns 
på våra sedlar? 

Vem finns på

•20   lappen?

•50   lappen?

•100 lappen?

•200 lappen?

•500 lappen?

•1000 lappen?



Svar



Ångerrätten

• Konsumenter har som grundregel rätt till 14 
dagars ångerrätt när de handlar på distans och 
utanför affärslokaler, men det finns vissa 
undantag. 

• Om du säljer en vara börjar ångerfristen gälla 
dagen efter att konsumenten tagit emot varan.

• Om du säljer en tjänst börjar ångerfristen gälla 
dagen efter att avtalet ingåtts.



8 tips om hur du handlar säkert på nätet

Kolla gärna denna länk: Handla och boka säkert på nätet | Seniorsurfarskolan - YouTube

1. Handla från trovärdiga 
webbplatser

2. Håll webbläsare och 
insticksprogram uppdaterade

https://www.youtube.com/watch?v=i0E_TIat6oE


8 tips om hur du handlar säkert på nätet

3.Titta efter hänglåset. SSL står för Secure Sockets
Layer och är standarden för att skapa krypterad 
trafik mellan en server och en webbläsare

4. Handla inte över publika trådlösa nätverk t.ex på 
biblioteket, på flygplatser etc



8 tips om hur du handlar säkert på nätet

5. Följ inte länkar i mail eller annonser

6. Undvik att handla från publika 
datorer, som används av andra. 



8 tips om hur du handlar säkert på nätet

7. Titta efter kvalitetsmärkningar

8. Håll koll på transaktionsdata



Tre olika typer av Bank-id

• Mobilt Bank-id är en app som du laddar 
ner till din mobiltelefon eller surfplatta.

• Bank-id på fil hämtar du via din 
internetbank och använder på din dator.

• Bank-id på kort. Det kräver en kortläsare, 
som du får av din bank, och som sedan 
kopplas till din dator.



Stor ökning hos äldre att använda mobilt 
Bank-id under pandemin. Källa: Internetstiftelsen

• Pensionärerna är de som i högre grad har 
ökat sitt användande av mobilt Bank-id 
under pandemin. 

• Q3 år 2020 uppgav 86 procent av 
pensionärerna att de använt mobilt Bank-
id minst någon gång vilket är en ökning på 
hela 13 procentenheter sedan 2019. 

• Även swish-användningen har ökat kraftig 
bland den äldre generationen.



Följande elva banker utfärdar Bank-id



Bank-id kan användas för:

Inloggning till offentliga tjänster: Digitala brevlådor, Vårdguiden
1177 , Skatteverket, Pensionsmyndigheten mfl.

Andra Internetbanker:  SBAB, Skandia, Avanza mfl.

Säkra kortbetalningar: Master Card, Visa

Andra betaltjänster:  Klarna, Swish, Google Pay  (Apple Pay, 
Samsung Pay)

Parkeringstjänster:    Betala P, Easy Park mfl



Lite om olika bedrägerityper

• ID-kapning. För att skydda din identitet är det 
viktigt att du bara lämnar ut ditt person-
nummer när det är nödvändig

• Kortbedrägeri. Lämna inte ifrån dig ditt kort på 
restauranger eller på hotell och kontrollera när 
du använder en betalterminal så att den inte 
ser konstig eller manipulerad ut.



Lite om olika bedrägerityper

• Phishing ”nätfiske” går ut på att en 
bedragare försöker "fiska" fram känslig 
information från dig via mejl, telefon eller 
sociala medier.

• Mejl, Telefon och sms Får du mejl från ett 
företag och känner dig osäker på om det 
är autentiskt, klicka på avsändarens 
mejladress för att se den verkliga 
avsändaradressen.



Hur kan man minska risken för kortbedrägerier?

• Lämna aldrig ut dina koder eller 
kortuppgifter till någon som efterfrågar 
dem i e-post, sms eller via telefon.

• Har olovliga köp gjorts eller har du 
förlorat ditt bankkort? Kontakta 
omedelbart din bank, spärra kortet och 
gör en polisanmälan i de fall du 
misstänker brott.



Hur kan man minska risken för kortbedrägerier?

• Använd bankens säkerhetslösning för bankkort. Via 
bankens app kan du ofta stänga ditt kort för 
internetköp och öppna upp det när du vill handla på 
nätet.

• Tillåt inte att webbsidan eller appen du använder 
för att handla med att spara dina kortuppgifter.

• Behöver du spara kortuppgifter kopplat till en smart 
enhet, använd ett kreditkort eller annat betalkort 
som inte är kopplat till ditt företagskonto.



Egna erfarenheter av e-handel - prylar

• Recepfria läkemedel och skönhetsmedel - Apotea

• Bläckpatroner - Inkclub

• Leksaker - Amazon

• VVS reservdelar –

• Diskmaskintillbehör - Reservex

• Böcker - Adlibris

• Köksreservdelar – VVSochBad.se 

• Batterier –

• Möbelband – Rosahuset

• Secondhandartiklar – Erikshjälpen

• Barnartiklar -

• Mobiltillbehör - Fyndiq



Egna erfarenheter av e-handel- resor mm
• Ticket Travel group

• Albatross

• Världens resor

• Detur

• Airtour weekendresor

• Strömma kanalbolaget



Egna erfarenheter av e-handel
• Varorna är billigare på nätet än i butik

• Bra kvalitet på varorna

• Hittar ofta en udda reservdel på nätet

• Relativt lätt att returnera en vara

• Slipper numera förskottsbetalningar

• Funkar bra med Klarna-betalningar

• Smidigt att få varorna hemskickade/eller uthämtade på 
hämtställen

• Numera erhålles även leveransstatusmeddelande när varorna 
är på väg

• Strular dock då och då med PostNord-leveranser



Tack för oss!

Olle och Owe


