
 

 
BARRIÄRER INOM E-HANDEL 

– MED FOKUS PÅ BETALNINGSSYSTEM 
 
 
 
 
 
 
 

VT 2016:KANI02 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kandidatuppsats i Informatik 
 

Rasmus Hägg 
Andreas Wiesner 



I 

Svensk titel: Barriärer inom e-handel – med fokus på betalningssystem 

 

Engelsk titel: Barriers in e-commerce – from an e-payment perspective 

 

Utgivningsår: 2016 

 

Författare: Andreas Wiesner & Rasmus Hägg 

 

Handledare: Håkan Alm 

 

Abstract 
 

E-commerce appears in a great time of growth and there's no clear indications of decrement. 

An important factor in e-commerce is the payment and the payment process. A well-functioning 

payment system is very important for companies operating in e-commerce to compete within 

the increasingly competitive market. Despite the fact that e-commerce is becoming more 

widespread every year there are still barriers that creates uncertainty and inconvenience for 

customers regarding the payment and the payment process. 38 % of Swedish customers have 

once canceled a purchase, where the most common reason refers to that they couldn't pay the 

way they wanted. If a potential customer have reached the payment itself it would be very 

unfortunate if the customer cut off the purchase due to the payment solution. The purpose with 

this study is to account for various factors and eventual barriers in the context of payment that 

affect customers. Furthermore, the study intends to present and explain how these barriers affect 

Swedish customers´ purchase intention. This is conducted through a qualitative research based 

on semi-structured interviews from a customer perspective. The conclusions show that e-

commerce companies and payment system developers should focus on to accommodate 

multiple payment system choices, good usability, accommodate some kind of security function, 

i.e. BankID and clarify information regarding the payment process. In addition, there is a strong 

relationship between customers trust in the company and customers trust in the payment system.  
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II 

Sammanfattning 
 

E-handeln befinner sig i en stor tillväxt och det finns inga direkta indikationer på att det kommer 

avta. En fundamental del inom e-handel är själva betalningen och betalningsprocessen. Ett väl 

fungerande betalningssystem är av yttersta vikt för företag som bedriver e-handel för att kunna 

konkurrera inom den allt mer konkurrensutsatta marknaden. Trots att e-handeln blir allt mer 

omfattande för varje år existerar det fortfarande en osäkerhet för konsumenten vad gäller 

betalningar som sker via Internet. 38 % av svenska konsumenter har någon gång avbrutit ett 

köp, där den vanligaste anledningen beror på att de inte fick betala som de ville. Har en 

potentiell kund kommit så pass långt som till själva betalningen vore det ytterst olyckligt om 

denne skulle avbryta ett köp på grund av betalningslösningen. Avsikten med denna studie är att 

redogöra för olika faktorer och eventuella barriärer som har påverkan på konsumenterna i 

relation till betalningssystem. Vidare avser studien att redogöra för hur dessa barriärer påverkar 

svenska konsumenters köpintention vid e-handel mellan företag och konsument. Detta utförs 

via en kvalitativ undersökning baserat på semi-strukturerade intervjuer utifrån ett 

konsumentperspektiv. Slutsatserna visar bland annat att e-handelsföretag och utvecklare bör 

lägga stor vikt på att tillgodose flera betalningsalternativ, ta stor hänsyn till god användbarhet, 

tillgodose någon form av säkerhetsfunktion, exempelvis BankID samt tydliggöra information 

om betalningsprocessen. Utöver detta finns en stark relation mellan konsumenternas förtroende 

för företaget och konsumenternas förtroende gentemot betalningssystemet.  
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 Inledning 
 

 

Kapitlet avser att tillgodose en bakgrund till problemområdet samt ett kortare utdrag av 

tidigare forskning. Kapitlet resulterar i en problematisering, samt studiens syfte för att sedan 

mynna ut i de forskningsfrågor studien skall behandla. Kapitlet presenterar även den målgrupp 

som studien riktar sig till.  

 

 Bakgrund 

 

E-handeln i Sverige befinner sig i en tid av stor tillväxt. År 2015 växte försäljningen i 

detaljhandeln med 15 % och omsatte ca 50 miljarder kronor, vilket innebär att e-handeln står 

för 6,9 % av den totala detaljhandeln i Sverige (svenskhandel, 2016). Svenskhandel (2016) 

rapporterar att den svenska online-marknaden för varor och tjänster har ökat från 70 miljarder 

kronor till 90 miljarder kronor, och detta på tre år.  

 

Svenskhandel (2016) rapporterar även att 38 % av konsumenterna någon gång avbrutit ett köp 

på nätet, där den vanligaste anledningen beror på att de inte fick betala på det sätt som de ville. 

Detta är något som de ser som ett problem och menar att handlare som inte erbjuder ett lämpligt 

betalsätt kommer få det svårt att stå sig i konkurrensen. En av de viktigaste aspekterna att ta 

hänsyn till när man bedriver E-handel är hur kunder skall betala för sina köp (Gale group, 2002; 

Campanelli, 2000). Campanelli (2000) menar att betalningssystem är nyckeln i alla e-

handelsoperationer, och att en e-handelssida inte kommer att överleva om kunderna inte kan 

betala för sina köp med minimal störning och fullständig bekvämlighet. Elektroniska 

betalningar är en integrerad del av e-handel och är en av de mest kritiska aspekterna, enligt 

Abrazhevich (2004). 

 

En studie utförd av Iglesias-Pradas, Pascual-Miguel, Hernández-Garciá & Chaparro-Peláez 

(2013) förklarar att den största barriären för en person att genomföra ett köp online är behovet 

av att fysiskt se produkten innan du köper, följt av oro över personuppgifter samt misstro mot 

betalningssystemet. De menar att dessa upptäckter är i linje med tidigare forskning som påvisar 

relevansen i att se produkten fysiskt innan köpet genomförs och hur uppfattat förtroende och 

uppfattad risk fortfarande är de största barriärerna för B2C (handel mellan företag och 

konsument) e-handelns tillväxt. 

 

Vos, et al., (2014) påvisar fyra huvudelement i relation till betalningssystem som kan ses som 

barriärer för konsumentens köpintention online, vilket företag bör ta hänsyn till. Dessa element 

är: informationsinnehåll, design, säkerhet och integritet. 

 

Studien baseras på ett behov av ett e-handelsföretag vid namn Kött på riktigt. Företaget 

grundades år 2014 och har idag nio anställda och omsatte 4,5 mkr förra året och beräknas 

omsätta 10 mkr i år. Kött på riktigt tar idag betalt då varan levereras, antingen via kort på plats 

där leveransen sker eller via Swish. Företaget saknar i dagsläget en betalningslösning där 

kunder kan betala i förskott direkt via webbsidan. Det finns således ett intresse av att införa en 

eller flera betalningslösningar utefter rådande behov och förutsättningar. För att genomföra 

detta finns ett intresse i att ta reda på vad de bör ta hänsyn till angående betalningssystem och 

betalningsprocessen vid implementering på deras webbsida. 
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 Problematisering 

 

B2C (Business to Consumer) e-handel växer i snabb takt och så även forskning kring ämnet. 

Det finns en hel del studier kring vad som påverkar konsumentens beteende vid köp online samt 

hur e-handelssidor bör vara uppbyggda för att främja konsumentens köpvilja exv. (Chen & 

Barnes, 2007; Black, 2005). Dessa studier behandlar e-handel på ett relativt generellt plan och 

vi anser att det finns en avsaknad av studier som specifikt berör betalningssystemen som är en 

vital del i relation till e-handel. Abrazhevich (2004) menar att rollen av e-handelns elektroniska 

betalningssystem är avgörande för framtiden för e-handel, vars ytterligare tillväxt beror på 

utvecklingen av elektroniska betalningssystem. Det finns således en stor utmaning i att få 

betalningssystemen att påverka konsumenters köpintention i en sådan liten utsträckning som 

möjligt. Som tidigare nämnts är betalningssystem en nyckel i e-handelsoperationer men det 

finns fortfarande barriärer och osäkerheter som i värsta fall kan få en konsument att avbryta ett 

tänkt köp. 

 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med studien avser att få en djupare förståelse för vad - utifrån ett konsumentperspektiv - 

som har påverkan på köpintentionen vad gäller betalningssystem, och hur. Studien syftar även 

till att åskådliggöra eventuella barriärer mellan konsument och företag. Studien skall således ge 

mer konkreta svar på vad företag och utvecklare bör tänka på vid implementering eller 

utveckling av betalningslösning/betalningssystem. Utefter följande syfte formuleras följande 

forskningsfrågor: 

 

Forskningsfråga: Hur påverkar betalningssystem och dess eventuella barriärer svenska 

konsumenters köpintention vid e-handel hos företag? 

 

För att besvara forskningsfrågan formuleras nedan två delfrågor. 

 

 Vilka barriärer existerar som hinder för konsumenten vid betalning över Internet? 

 Varför väljer konsumenter ett visst betalningssätt? 

 

 Avgränsningar 

 

De avgränsningarna som gjorts är de som följer: 

 Studien behandlar endast B2C (handel mellan företag och konsument). Studien 

behandlar således inte handel och betalningar mellan företag (B2B). 

 Studien avgränsar sig till betalningssystem och betalningsprocessen i relation till e-

handel. 

 Studien har sitt fokus i ett konsumentperspektiv. 

 Studien avgränsar sig till konsumenter i Sverige.  

 Målgrupp 

 

Studien avser att rikta sig mot två olika målgrupper. Dels riktar den sig till akademiker och 

forskare som är aktiva inom ämnet elektroniska betalningar och elektronisk handel. Studien ger 

en ytterligare insyn kring vad som påverkar konsumenten vid e-handel, i detta fall specifikt 
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betalningssystem. Då idén grundade sig i ett behov från ett företag finns det således ett intresse 

för andra parter utanför den rent akademiska världen. Studien har i tanke att tillgodose 

information och vägledning till företag som bedriver e-handel samt personer som är i kontakt 

med utveckling av funktioner som hanterar betalningar. 

 Disposition och läsanvisningar 

Detta avsnitt har sitt syfte i att för dig som läsare skall kunna få en översiktlig bild av det 

innehåll som tillhandahålls. 

 

Kapitel 1 Inledning– 

Kapitlet avser att tillgodose en bakgrund till problemområdet samt ett kortare utdrag av tidigare 

forskning. Kapitlet resulterar i en problematisering, samt studiens syfte för att sedan mynna ut 

i de forskningsfrågor studien skall behandla. Kapitlet presenterar även den målgrupp som 

studien riktar sig till. 

 

Kapitel 2 Metod – 

Kapitlet redogör för de metodval som har gjorts för att genomföra studien och besvara 

frågeställningen. Studiens design presenteras och en beskrivning av de datainsamlingsmetoder 

och analysmetoder som använts beskrivs. Kapitlet avslutas med en metodreflektion och en 

metodutvärdering där vi redogör för studiens validitet och reliabilitet 

 

Kapitel 3 Relaterad litteratur –  

Här presenteras och redovisas tidigare litteratur inom området för att tillgodose en grund för 

den empiriska insamlingen. Teorin börjar på ett mycket generellt plan för att sedan trattas ner i 

mer specifik teori och avslutas med relaterade studier inom valt ämne.  

 

Kapitel 4 Empiri –  

I detta kapitel presenteras den empiri som samlats in. Varje del inleds med en kortare 

beskrivning av informanten följt av en sammanställning av det inkomna materialet från 

intervjuerna. Totalt redovisas 12 antal utförda intervjuer. Den empiriska undersökningen syftar 

i att försöka ta reda på varför konsumenter väljer ett visst betalsätt och vilka faktorer som 

påverkar konsumenterna och hur samt åskådliggöra eventuella barriärer.  

 

Kapitel 5 Analys -  

I kapitlet presenteras genomförd analys. Analysen bygger på den insamlade empirin och 

jämförelser genomförs med den relaterade litteraturen för att påvisa likheter och skillnader. 

 

Kapitel 6 Diskussion - 

I detta kapitel presenteras författarnas egna tankar och reflektioner kring ämnet och uppnått 

resultat. Kapitlet ämnar i att ligga som en introduktion till följande slutsatser. 

 

Kapitel 7 Slutsats - 

Kapitlet redogör för de slutsatser studien kommit fram till. 

 

Kapitel 8 Metodutvärdering -  

Studiens metod utvärderas utefter de kriterier som presenterades i metodkapitlet (2.10).  
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2. Metod 
 

 

Kapitlet redogör för de metodval som har gjorts för att genomföra studien och besvara 

frågeställningen. Studiens design presenteras och en beskrivning av de datainsamlingsmetoder 

och analysmetoder som använts beskrivs. Kapitlet avslutas med en metodreflektion och en 

metodutvärdering där vi redogör för studiens validitet och reliabilitet. 

  

 

 Kunskapskaraktärisering 

 

Kunskapsutveckling innebär enligt Goldkuhl (2011) att skapa kunskap. Han menar att det i 

samband med kunskapsutveckling är viktigt att vara underfund med de kunskapsformer som 

kan eftersträvas. Goldkuhl (2011) presenterar följande former av kunskap: kategoriell kunskap, 

klassificerande kunskap, karaktäriserande kunskap, förklaringskunskap, vägledande kunskap, 

värdekunskap, kritisk kunskap samt prospektiv kunskap. 

 

Baserat på vår forskningsfråga strävar vi efter kategoriell kunskap. Kategoriell kunskap handlar 

om att vi måste begreppsliggöra den värld vi studerar, världen delas in i olika kategorier av 

företeelser (Goldkuhl, 2011). Ställd forskningsfråga skall bland annat mynna ut i vilka barriärer 

som existerar utifrån konsumenters uppfattning i relation till betalningssystem, vilket placerar 

oss i den kategoriella kunskapen. Det finns också en strävan efter förklarande kunskap. 

Goldkuhl (2011) förklarar den förklarande kunskapen på så sätt att orsaker, grunder, skäl eller 

förutsättningar anges för något resulterande förhållande. Baserat på detta lämpar sig den 

förklarande kunskapen sig väl till delfrågan ”Varför väljer konsumenter ett visst 

betalningssätt?”. Utöver den kategoriella och förklarande kunskapen finns det även en strävan 

efter vägledande kunskap. Goldkuhl (2011) menar att innebörden av vägledande kunskap talar 

om hur man bör gå tillväga i olika situationer. Han förklarar vidare att det kan handla om 

exempelvis regler eller riktlinjer för handlande i olika situationer. Den vägledande kunskapen 

kan ses som ett sekundärt syfte med studien, d.v.s. ge svar på vad företag och utvecklare bör 

tänka på vid implementering eller utveckling av betalningslösning/betalningssystem.  

 Forskningsansats 

 

Traditionellt sett faller forskning ofta inom två väldigt breda familjer: kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Kvantitativ forskning förlitar sig i stora drag på insamling av numerisk data, medan 

data i kvalitativ forskning vanligtvis förekommer i icke-numerisk form, till exempel i ordform. 

(Robson, 2011) 

 

Med syftet och frågeställningen i åtanke tog vi beslutet att en kvalitativ studie lämpar sig bäst, 

då Recker (2013) menar att kvalitativa metoder är utformade på så vis att de hjälper forskaren 

att förstå fenomen i dess kontext. Recker (2013) menar även att kvalitativa metoder kan 

sammanfattas som strategier för empirisk undersökning av fenomen som verkar i verkliga 

sammanhang.  

 

Vi ville få en djupare förståelse för vilka faktorer vad gäller betalningssystemet som har 

påverkan på konsumenters köpintention vid handel hos e-handelsföretag, och varför. Även 

vilka eventuella barriärer mellan konsument och företag som finns var av intresse och krävde 
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en djupare förståelse för hur konsumenterna uppfattar och ser på elektroniska betalningar. 

Recker (2013) menar även att kvalitativa metoder främst är hjälpfulla och användbara när 

gränserna mellan fenomen och kontext är svåra att tyda, eller när man vill studera ett specifikt 

fenomen på djupet, vilket ter sig väl för vår studie.  

 Vetenskapligt perspektiv 

 

Nedan presenteras två vetenskapliga förhållningssätt, vid namn hermeneutik och positivism. 

 

Hermeneutik kan enligt Wallén (1996) översättas till tolkningslära och vidare förklarar han att 

hermeneutiken handlar om tolkning av innebörder i dess vidaste mening. Wallén (1996) menar 

att tolkning kan innefatta olika former, det kan exempelvis vara tolkning av innebörder i texter, 

symboler, handlingar eller upplevelser. Vid tolkning skiftar forskaren mellan ett 

helhetsperspektiv och delperspektiv. Motsättningar uppmärksammas mellan del och helhet, 

tolkandet framskrider alltså genom en växling mellan den del som är aktuell och den 

framväxande helheten (Wallén, 1996). En tolkning enligt Wallén (1996) innebär ofta att 

forskaren visar bakomliggande innebörder eller sammanhang som direkt framträder eller som 

kan observeras i en text, samtal eller handling. 

 

Positivismen som vetenskapsteoretisk grund bygger bland annat på att kunskapen skall vara 

empiriskt prövbar och att mätningar skall utföras istället för bedömningar. De aktuella 

metoderna skall ge tillförlitlig kunskap (Wallén, 1996). Forskaren skall, förutom att vara 

objektiv, kunna ange förklaringar i termer av orsak-verkan och kunskapen skall utryckas i 

lagbundenheter. Positivismen utesluter forskning om innebörder i upplevelser och 

kulturfenomen som inte kan mätas objektivt (Wallén, 1996). 

 

”Positivistisk forskning studerar en objektiv värld som är stabil och förutsägbar. Positivistiska 

forskare mäter fysiska och sociala fenomen i syfte att karakterisera dem och förutsäga deras 

beteende.” (Sharp, et al., 2011) 

 

Uppsatsen bygger på ett hermeneutiskt perspektiv med en motivering baserat på studiens syfte: 

att tolka och förstå vad som påverkar konsumenten angående betalningssystem och vilka 

barriärer som existerar. För att skaffa denna förståelse krävs ett annat djup än den som 

införskaffas genom exempelvis mätning. Det positivistiska perspektivet bygger på bland annat 

som tidigare nämnts mätningar och utesluter forskning om exempelvis innebörder i upplevelser 

(Wallén, 1996), vilket inte lämpar sig väl för just denna studie. Uppsatsen styrs således av ett 

hermeneutiskt förhållningssätt där det finns en strävan efter att tolka och förstå, vilket går i linje 

med den kvalitativa ansatsen och dess roll inom forskningen. 

 

 Angreppssätt 

 

Induktion är angreppssättet som utgår från en uppsättning specifika fakta för att komma fram 

till en generell slutsats, eller från specifika observationer till bredare generaliseringar och 

teorier. Genom att upptäcka mönster och gemensamheter kan tentativa hypoteser och 

propositioner formuleras i syfte att komma fram till generella slutsatser eller teorier (Recker, 

2013). Induktion kan enligt Recker (2013) ses som ett försök till att antyda teoretiska koncept 

och mönster från observerad data eller på annat sätt kända fakta. 
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Deduktion är ett angreppssätt som avser att härleda argument som logiska konsekvenser av en 

uppsättning mer generella premisser. Deduktion används vanligtvis för att förutse resultat av 

hypoteser eller propositioner. Genom ett deduktivt angreppssätt försöker/vill forskaren påvisa 

att en slutsats ovillkorligen följer en uppsättning premisser eller hypoteser (Recker, 2013). 

 

Angreppsättet för denna studie bygger på induktion och utförs kvalitativt för att få en djupare 

förståelse av de fenomen som är av intresse. Som tidigare nämnts kan induktion ses som ett 

försök till att antyda teoretiska koncept och mönster, vilket stämmer väl överens med studiens 

syfte. Vidare motivering till en induktiv ansats baseras på forskningsfrågan, där vi vill skapa 

oss teorier och slutsatser kring ett bestämt fenomen. Genom att ta reda på ”hur” och ”varför” 

något är som det är skapas mönster mellan i detta fall informanternas svar, och på så sätt kunna 

härleda teorier. 

 Forskningsdesign 

 

För att kunna besvara ställda forskningsfrågor krävs en specifik forskningsdesign (Recker, 

2013). Enligt Recker (2013) kan forskningsdesign ses som en ritning för insamlingen, 

mätningen och analysen av data.  

 

Ett vanligt sätt för att samla in data i kvalitativ forskning är genom intervjuer. Intervjuer som 

forskningsmetod innebär att du som forskare ställer frågor i syfte att få svar från informanterna 

som du intervjuar (Robson, 2011). Enligt Robson (2011) är intervjuer ett flexibelt och 

anpassningsbart sätt för att samla in data.   

 

Två vanliga sätt att genomföra intervjuer på i kvalitativ forskning är semi-strukturerade 

intervjuer och ostrukturerade intervjuer. I en semi-strukturerad intervju har intervjuaren en 

guide bestående av en checklista över ämnen som skall behandlas, samt en 

standardformulering- och ordning för frågorna. Formulering och ordning för frågorna kan dock 

ändras i takt med att intervjun fortgår, och extra oplanerade frågor används för att följa upp vad 

informanten säger. Ostrukturerade intervjuer karaktäriseras av att intervjuaren har ett generellt 

intresseområde, men låter konversationen vidgas och utvecklas inom det avsedda området. De 

kan vara helt informella (Robson, 2011). 

 

I denna studie tillämpades semi-strukturerade intervjuer av anledningen att vi ville ge 

informanterna en viss grad av frihet i intervjuerna, inom avsedda ämnen. Robson (2011) hävdar 

även att semi-strukturerade intervjuer lämpar sig bäst när intervjuaren är högst involverad i 

forskningsprocessen och rent av sköter intervjuerna själv. Vi ville låta informanterna styra och 

tänka fritt inom avsett ämne under intervjutillfällena. Det var även av intresse för oss att kunna 

ställa följdfrågor baserat på svaren, samt eventuellt ändra frågeordning- och formuleringar i takt 

med hur intervjun fortskred. 

 

 Insamlingsmetod 

2.6.1 Insamling av teori 

Litteraturen är vad, enligt Robson (2011), som redan är känt, dokumenterat och relevant till 

aktuell forskning. Ett tillvägagångssätt att utföra detta är genom så kallat systematiskt 

översiktsarbete, vilket involverar att systematiskt identifiera, allokera och analysera dokument 

med information som är relevant till problemområdet. En fullskalig systematisk genomgång har 

inte varit möjlig, men till det valda problemområdet krävdes dock en större litteraturgenomgång 
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för att få grepp och förståelse kring problemområdet. Det var av extra vikt av att skapa en god 

grund i form av litteratur då vi hade relativt lite kunskap om området sedan tidigare. Den 

insamlade litteraturen är främst akademiska böcker från biblioteket vid Högskolan i Borås, 

elektroniska källor i form av exempelvis e-böcker och akademiska journalartiklar från platser 

som Summon och Google scholar. Den insamlade informationen har granskats för att 

säkerställa relevans till ämnet. Äldre publikationer har granskats med extra noggrannhet för att 

undvika inaktuell information med tanke på att området är ett relativt nytt fenomen i stor 

utveckling.  

 

De sökord som mest frekvent har använts är ord som; e-commerce, payment systems, payment 

solutions, customer conversion, barriers e-commerce och e-payment.  

2.6.1.1 Kritisk källhantering 

Vi är medvetna om att en del av insamlad teori utgörs av icke-vetenskapliga källor. Detta 

medförde att vi vid insamling och tolkning fick ha ett väldigt kritiskt förhållningssätt, och 

försöka validera källorna i den utsträckning det var möjligt. Syftet med detta var att inte bli 

styrda av källor med subjektivt innehåll. Detta är dock ett medvetet val som vi anser vara 

nödvändigt för att fylla studien med fundamental information för att i största möjliga mån 

tillgodose en grundförståelse för läsaren. Exempel på ställen där det förekommer källor utan 

vetenskaplig förankring är vid beskrivning av betalningssätt. Delvis för att det fanns en brist på 

nödvändig information i vetenskapliga källor som berör området.  

2.6.2 Intervjuer 

Totalt genomfördes tolv stycken intervjuer med konsumenter som någon gång har handlat via 

Internet. Fem stycken intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte i hemmiljö och spelades in 

via en inbyggd mikrofon i en smartphone. Fyra intervjuer gjordes via telefon genom funktionen 

högtalartelefon och spelades in via verktyget ”Ljudinspelaren” i en bärbar dator. De 

kvarvarande tre intervjuerna genomfördes via Skype och spelades även dem in via verktyget 

”Ljudinspelaren”.  

 

Kortare anteckningar togs i samband med intervjuerna för att fånga viktiga aspekter och möjliga 

samband samt för att underlätta för återstående delar av forskningsprocessen, främst 

analysarbetet. 

2.6.2.1 Etik 

En viktig etisk princip i forskning är att vara medveten om att man har det faktiska ansvaret att 

försäkra det faktiska medgivandet och intressen hos alla som deltar i studien (Recker, 2013). 

Recker (2013) menar att vi som forskare inte ska missanvända insamlad information och att det 

skall finnas ett visst moraliskt ansvar gentemot deltagarna samt att vi har en rättighet att skydda 

människorna i studien, såväl som deras integritet och känslighet. De involverades 

konfidentialitet måste hanteras för att säkra deras anonymitet och integritet.  

 

Detta följdes noggrant och deltagande i studien har varit ett frivilligt val för informanterna. 

Informanterna tillfrågades om de ville ta del av studien i slutgiltigt format. 

 

Informanterna fick garantier för att intervjuerna behandlas konfidentiellt, och för att skydda 

deras privatliv utelämnades namn och övrig information som kan synliggöra informanternas 

identitet. Det kan argumenteras för att detta inte var av en sådan stor vikt för denna studie då 

intervjuerna inte är speciellt personliga eller känsliga. Vi ansåg dock att anonymitet skulle 

kunna ses som en bekvämlighetsfaktor för informanterna. 
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2.6.2.2 Förberedelser 

Intervjuaren ses som själva forskningsverktyget, och bör vara kunnig på området, behärska 

konsten att samtala, ha språkkänsla och ett öra för intervjupersonens sätt att uttrycka sig. (Kvale, 

1997) 

 

I ett tidigt skede av intervjufasen genomförde vi två stycken pilotintervjuer för att kontrollera 

att intervjufrågorna är lämpliga för det vi vill undersöka, samt är enkla att uppfatta och svara 

på för informanterna. Kvale (1997) säger att pilotintervjuer kan användas vid utformning av 

frågeformulär i syfte att belysa de viktigaste aspekterna av ett ämne och testa frågorna för 

formuläret. Han hävdar även att intervjuare ökar självförtroendet genom sin praktik, och 

pilotintervjuer förbättrar förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande samspel.  

 

Kvale (1997) hävdar även att praktiken är det viktigaste sättet att lära sig behärska konsten att 

intervjua, t.ex. genom att läsa, lyssna och titta på andra intervjuer för att få inspiration. Han 

betonar samtidigt att inlärningen främst sker genom egna erfarenheter av att intervjua. Det är 

ytterligare en anledning till att pilotintervjuer genomfördes. Som komplement läste vi mycket 

litteratur om konsten att intervjua och studerade ett antal intervjuer för att vidga våra vyer och 

samla erfarenheter. Vi insåg tidigt att vi inte har mycket erfarenhet av intervjuer och konsten 

att intervjua och behövde därför samla in praktisk kunskap, både genom att studera och 

praktiskt genomföra.  

 

Kvale (1997) presenterar ett antal kriterier som utmärker en god intervjuare, bland annat att 

intervjuaren ska vara 1) kunnig, 2) strukturerande och 3) tydlig. Detta avser att 1) intervjuaren 

har omfattande kunskap om ämnet och kan föra ett samtal om det samt känner till de viktigaste 

aspekterna inom ämnet och därför vet vilka frågor som är viktiga att belysa, 2) att intervjuaren 

presenterar syftet med intervjun, hur intervjun kommer att gå till och avrundar intervjun med 

att exempelvis fråga om informanten har några frågor eller synpunkter, 3) att intervjuaren ställer 

tydliga och lättförstådda frågor och använder ett enkelt språk. Han tar även upp att intervjuaren 

ska vara vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande. (Kvale, 1997) 

 

Dessa kriterier har vi förhållit oss till för att i så stor utsträckning som möjligt genomföra bra 

och omfattande intervjuer. Vi har läst på och gått djupt i ämnet som intervjun avser. Vid 

insamlingen av teori skapade vi en fördjupad kunskap inom ämnet och kunde utnyttja det vid 

intervjutillfällena.  

2.6.3 Empiriskt urval 

Vi har använt oss av en urvalsmetod som enligt Robson (2011) kallas för ändamålsenligt urval. 

Ändamålsenligt urval innebär att forskaren bygger upp ett urval baserat på vad forskaren 

behöver (Robson, 2011). I denna studie har vi gjort ett urval där informanterna har en viss 

erfarenhet av e-handel. Vi ansåg att det inte fanns något syfte med att intervjua personer som 

aldrig handlar via Internet, då forskningsfrågan är högst riktad mot personer som handlar via 

Internet och har varit i kontakt med ett betalningssystem. Då syftet och forskningsfrågorna berör 

hur konsumenter upplever själva betalningen över Internet och hur betalningssystem bör vara 

utformade, ansåg vi att det var av föga intresse att kartlägga personer som inte varit i kontakt 

eller genomfört ett köp över Internet. Anledningar till varför personer inte handlar via Internet 

kan givetvis vara intressanta, men vi ansåg att detta är en annan inriktning som ägnar att svara 

på frågor som berör varför eventuella konsumenter inte anammat e-handel. Barriärer kan 

möjligen vara en orsak till att personer inte väljer att handla över Internet men det kan även 

bero på andra faktorer som hade kunnat leda vår studie i fel riktning. 
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För att kunna avgöra om potentiella informanter hade erfarenhet av e-handel fick informanterna 

berätta om deras erfarenhet av e-handel innan tid för intervju fastställdes. 

 Analysmetod 

 

Efter data har samlats in måste den i något skede analyseras och tolkas. I kvantitativ forskning 

sker vanligtvis analysen när all data är insamlad, men i kvalitativ forskning är det vanligt att 

analysen och tolkningen inleds i ett tidigare skede. Analys, oavsett i vilket skede, är nödvändigt 

eftersom data i rå form inte talar för sig själv. Mönster och meddelanden är osynliga och 

behöver noggrant redas ut. Processen analys och dess produkt tillgodoser grund för tolkning av 

insamlad data. (Robson, 2011) 

 

Ett av nyckelattributen i dataanalysskedet i kvalitativ forskning är den stora mängden data som 

behöver analyseras, vanligtvis utan en klar förståelse om vilka delar som är relevanta eller inte 

för det slutgiltiga resultatet, eller varför. (Recker, 2013) 

 

För att analysera studiens insamlade empiri har tematisk innehållsanalys tillämpats. Robson 

(2011) beskriver tematisk innehållsanalys som bestående av följande steg: 

 

Steg 1: Sätta sig in i insamlad data. Transkribera data, läsa igenom data i en iterativ process 

och skriva ner initiala idéer.  

Steg 2: Ta fram initiala koder och tilldela insamlad data från tidigare steg dessa. 

Steg 3: Identifiera teman och gruppera relevanta koder i temana.  

Steg 4: Utforma en tematisk karta över analysen. 

Steg 5: Göra jämförelser för att upptäcka, beskriva, summera och tolka mönster.  

Robson (2011) menar vidare att tematisk innehållsanalys är en väldigt flexibel metod som kan 

användas på alla typer av kvalitativ data, och anpassar sig således väl för denna studie med 

ansats och angreppssätt i åtanke. 

 

Som komplement till den tematiska innehållsanalysen användes metoden memoing. Recker 

(2013) beskriver memoing som en metod som vanligtvis används direkt efter eller tillsammans 

med datainsamling och att det är en subjektiv kommentar eller reflektion om vad som hände 

under datainsamlingen. Det kan vara en sammanfattning om vad som gjordes, vad som hände 

eller hur något samlades in. Det kan även vara en beskrivning av en initial idé om möjlig 

tolkning av data, i form av kommentarer. Recker (2013) menar vidare att det kan vara ett 

användbart verktyg för att styra den återstående delen av forskningsprocessen och underlätta 

för identifiering av koncept och teman. 

 

Anledningen till att memoing användes i denna studie var främst för att identifiera initiala idéer 

i syfte att underlätta och stödja analysprocessen i form av den tematiska innehållsanalysen. 

2.7.1 Beskrivning av analysprocess 

Det insamlade datamaterialet i studien består av tolv semi-strukturerade intervjuer med 

konsumenter som handlat via Internet och således varit i kontakt med betalningsprocessen. 

 

Vi har tillämpat stegen i Robsons (2011) tematiska innehållsanalys enligt följande: 
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Steg 1: Det insamlade datamaterialet lästes igenom i detalj. Intervjuerna transkriberades för 

att möjliggöra det på bästa sätt, och framförallt för att vi skulle få med allt från varje intervju i 

dess naturliga form. Stycken som behandlade faktorer till varför konsumenter agerar/tycker på 

ett visst sätt vad rör Internetbetalning markerades och nyckelord identifierades i varje intervju.  

Steg 2: Vi plockade ut de markerade styckena samt nyckelord från varje intervju och 

sammanställde för att få en bättre överblick. Materialet skrevs ut och delades upp så att varje 

stycke och tillhörande nyckelord stod ensamt för att möjliggöra kategorisering och framtida 

analysarbete. Baserat på data i det utskrivna materialet kunde vi urskilja kategorier, vilket 

senare kunde översättas till barriärer, rörande faktorer som framkom i intervjuerna. 

Styckena/nyckelorden tilldelades koder för att på ett tydligt sätt se vilka faktorer som befann 

sig i insamlad empiri.  

Steg 3: Liknande koder som vi identifierade i det tidigare steget grupperades och potentiella 

teman började synas. Detta gjordes genom att utskrivna stycken och tillhörande nyckelord 

placerades i kuvert med ett namn på. Namnet var det potentiella temat. En kategorisering av 

positiva och negativa faktorer inom varje tema gjordes. 

Steg 4: Vi satte ihop identifierade teman för att åskådliggöra dess inbördes samband och för 

att se om teman eventuellt kunde slås ihop eller delas ytterligare, alternativt uteslutas.  

Steg 5: I detta steg analyserade vi sambanden som visualiserades i föregående steg. Både 

inom teman och mellan teman. Processen resulterade i en tematisk karta vilken senare 

renskrevs (se figur 4). 

Som tidigare nämnt användes även memoing som stöd i analysprocessen. Vi tog hänsyn till de 

dokumenterade anteckningarna som innehöll initiala idéer vid analysering av data. Det 

underlättade för identifiering av teman och gav oss ett bra stöd under analysprocessen. 

Efter genomförd tematisk innehållsanalys presenteras i text varje kategori/barriär för att ge 

tydligare inblick i analysarbetet. Utklipp av intervjuer i form av citat användes för att 

tillgodose en tydligare bild av barriärernas uppkomst och vad som påverkar respektive barriär. 

Jämförelser eller avvikelser till relaterad litteratur och relaterad forskning gjordes för att 

påvisa likheter och skillnader. 

 Presentationsmetod 

 

Robson (2011) skriver att det inte finns något allmänt känt sätt att presentera kvalitativa studier 

på och menar att det bästa rådet är att studera de riktlinjer som finns på den plats studien skall 

publiceras. I detta fall presenteras studien utefter de sedan innan givna förutsättningarna från 

Högskolan i Borås, vilket innebär att studien kommer presenteras i uppsatsformat utifrån en 

specifik mall. Stort fokus har legat på att skapa en så god struktur som möjligt för att underlätta 

läsarens läsprocess.   

 Metodreflektion 

 

Robson (2011) skriver att intervjuer kan användas som det primära eller enda 

tillvägagångssättet i en studie men att de lämpar sig bäst i en kombination med andra metoder. 

I denna studie tillämpades intervjuer som det enda tillvägagångssättet och hade kunnat 

kompletteras med någon ytterligare metod. Robson (2011) skriver att intervjuer kan vara väldigt 
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tidskrävande och kan påverka hur många som hinner intervjuas, vilket kan påverka studien ur 

ett partiskt perspektiv. Det går således att argumentera för annan design då tiden för studien 

sträcker sig över en relativt kort period. Robson (2011) menar även att det kan vara svårt att få 

informanterna att samarbeta, kanske speciellt för oss som oerfarna intervjuare.  

 

Recker (2013) menar att kvantitativ forskning, med sitt fokus på mätningar, tenderar att isolera 

specifika aspekter av ett fenomen genom att endast mäta dessa. Detta motiverar valet av en 

kvalitativ studie då fenomenet involverar flera kring-aspekter vilket bör tas i beaktning. 

 

Robson (2013) hävdar att generaliserbarhet kan vara svårt att uppnå om forskaren är selektiv i 

valet av informanter. Vid vårt urval togs ett beslut om att endast inkludera personer som har 

erfarenhet av e-handel. Trots att detta riskerar att reducera studiens generaliserbarhet ansåg vi 

det nödvändigt att göra denna selektion för att besvara ställd forskningsfråga.  

2.9.1 Alternativa metodval 

Delvis går det att argumentera för en blandad metod, exempelvis för att besvara en utav 

delfrågorna: ”Varför väljer konsumenter ett visst betalningssätt?”. Detta för att frågan kan vara 

svår för informanter att besvara då de själva kanske inte är medvetna om varför. En kvantitativ 

undersökning byggt på exempelvis enkäter med förutbestämda alternativ hade kunnat 

underlätta för informanten vid svar och ställningstagande. En kvantitativ metod hade kunnat 

ses som ett komplement men gick inte att rymma inom begränsad tid och skulle kunna riskera 

insamling av oanvändbar data med syftet i åtanke. 

 

Studien skulle kunna genomföras experimentellt. Experimentella studier avser enligt Recker 

(2013) att undersöka relationer mellan orsaker och effekter. Ett konkret exempel på hur det 

skulle kunna utföras är genom scenarion som bygger på interaktion med betalningssystem.  

Informanterna skulle exempelvis kunna delas upp två grupper där de utför samma uppgifter 

men där någon eller några faktorer i förhållande till betalningssystemet skiljer sig åt. På så sätt 

skulle analytisk jämförelse kunna utföras för att på så sätt komma under bukt med exempelvis 

vilka faktorer som påverkar och hur. Denna alternativa metod valdes bort av den anledningen 

att det fanns en strävan efter att samla djupare tankar och på så sätt få en förståelse. Experiment 

hade dock kunnat användas som ett komplement till intervjuerna. 

 

Anledningen till att en kvantitativ metod inte valdes grundades främst i att vi ville skapa en 

djupare förståelse kring valt fenomen.  

 Utvärderingsmetod 

 

Recker (2013) skriver att många av mekanismerna och analysmetoderna för att påvisa validitet 

och reliabilitet i kvantitativ forskning inte lämpar sig bra på icke-numerisk data. Han menar 

även att kvalitativa metoder förlitar sig på tolkande analyser och är där av en forskning av mer 

subjektiv form. För att uppnå god validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning kan följande 

fyra tillvägagångssätt användas: tillförlitlighet, trovärdighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet.  

2.10.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet rör huruvida andra forskare skulle uppnå samma eller liknande slutsatser, 

förutsatt att de har samma observationer eller data tillgodo (Recker, 2013).  
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2.10.2 Trovärdighet 

Trovärdighet handlar om att stärka forskningen med substantiella bevis och underlag för 

tolkningarna som gjorts i dataanalysen. Recker (2013) menar att detta kan uppnås via 

triangulering, underhålla en kedja av bevis samt vara tydlig med beslut som tas i 

forskningsprocessen. Triangulering är en strategi som bland annat involverar att använda flera 

källor, exempelvis teoretiska källor och faktumet att använda fler än en observatör i studien för 

att stärka forskningen (Robson, 2011). Robson (2011) menar att triangulering kan ge stöd till 

att motverka alla typ av hot mot forskningens validitet.  

2.10.3 Bekräftelsebarhet 

Bekräftelsebarhet är en princip som försäkrar att den forskningens upptäckter kan verifieras på 

ett oberoende sätt av utomstående i en position för att konfirmera funna upptäckter (vanligtvis 

deltagare). Recker (2013) menar vidare att detta kan göras genom att åter gå igenom 

sammanfattningar av intervjumaterial och slutsatser. Shenton (2004) menar att begreppet 

bekräftelsebarhet är den kvalitativa forskarens motsvarande utmaning till objektivitet. Här 

måste forskaren ta steg för att försäkra att studiens resultat är resultat av erfarenheter och idéer 

från informanterna snarare än forskarens preferenser.  

2.10.4 Överförbarhet 

Överförbarhet rör huruvida och i vilken utsträckning en studies upptäckter kan generaliseras till 

andra miljöer, domäner eller fall (Recker, 2013). Recker (2013) rekommenderar att beskriva 

forskningens kontext på ett rikt och detaljerat sätt så att utomstående kan bedöma i vilken 

utsträckning kontextens egenskaper överensstämmer med andra forskningsområden.  
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 Metodöversikt 

Nedan presenteras en översikt över valt tillvägagångssätt för att tillgodose läsaren en tydlig 

bild.  
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Figur 1 Metodöversikt (egenkomponerad) 
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3. Relaterad litteratur 
 

 

I följande kapitel presenteras relaterad litteratur. Kapitlet tar sin start på ett mycket generellt 

plan angående e-handelns historik för att slutligen presentera specifika betalningssätt och 

tidigare forskning inom området. Kapitlet har i syfte att fungera som ett fundament till den 

empiriska studien. 

 

 E-handel 

 

I början av 1990-talet stötte företag och konsumenter på ett nytt sätt att bedriva 

handelsverksamhet, som fick namnet elektronisk handel (e-handel). Över åren har e-handel 

blivit ett allt mer populärt och erkänt sätt att göra affärer på (Abrazhevich, 2004). 

 

Den mest populära definitionen av e-handel baseras enligt Abrazhevich (2004) på ett online-

perspektiv av den bedrivna verksamheten. Abrazhevich (2004) förklarar att e-handel ger 

möjlighet att köpa och sälja produkter, information och tjänster på Internet och i andra online-

miljöer. Som för vilken handelsaktivitet som helst är frågan enligt Abrazhevich (2004) om säkra 

och tillförlitliga valutaväxlingar mellan transagerande parter viktig. I en e-handelsmiljö tar 

betalningar en elektronisk form och kallas således elektroniska betalningar, eller det förkortade 

ordet e-betalning (Abrazhevich, 2004). 

 

Abrazhevich (2004) menar att e-handel har blivit särskilt viktigt i två dimensioner som står i 

relation till varandra, nämligen business-to-consumer (B2C) och business-to-business (B2B). 

Som tidigare nämnts avgränsar sig denna studie till att endast behandla B2C och frånser från 

B2B. Abrazhevich (2004) fortsätter med att påpeka att e-handel gör det möjligt för kunder att 

få ett ökat inflytande på hur produkter skapas, hur produkter är anpassade och hur tjänster 

levereras. E-handel erbjuder kunderna praktiska inköpsmetoder för produkter, information och 

tjänster, elektroniska banktjänster och privatekonomi. Det gör det enligt Abrazhevich (2004) 

lättare för konsumenterna att hitta de önskade produkterna och tjänsterna samt matcha dem mer 

exakt med deras krav och jämföra priser. 

 

Elektronisk handel involverar utbyte av någon form av pengar för hårda eller mjuka varor eller 

tjänster (Schneider & Perry, 2000; Laudon & Laudon, 2011). När kunderna anländer till 

affärens elektroniska utcheckning vill den säljande parten erbjuda kunden betalningsalternativ 

som är säkra, bekväma och brett accepterade. Enligt Schneider och Perry (2000) är nyckeln att 

lista ut vilka alternativ som fungerar bäst för ditt företag och för dina kunder. De fortsätter med 

att valet av betalningslösning(ar) bör grundas baserat på företagets situation och budget. 

Oavsett hur populär en viss betalningslösning är eller om den är vacklande, får du lära dig vad 

som fungerar och vad som inte verkar fungera. Att känna till för- och nackdelar med varje 

metod kommer att hjälpa dig att förstå den elektroniska handeln i allmänhet och elektroniska 

betalningar i synnerhet så att du på så sätt kan fatta kloka beslut (Schneider & Perry, 2000).  

 

E-handel avser användandet av Internet och webben för att göra affärer. Mer formellt handlar 

det om digitalt aktiverade affärstransaktioner mellan och bland organisationer och 

privatpersoner. Affärstransaktioner innehåller i sin tur utbyte av värde (t.ex. pengar) över 

organisatoriska eller individuella gränser med produkter eller tjänster i retur (Laudon & 

Laudon, 2011).  
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E-handelns revolution är fortfarande under utveckling och privatpersoner och företag kommer 

öka användandet av Internet för att bedriva handel i takt med att fler produkter och tjänster blir 

tillgängliga online. Anledningen till att E-handel har vuxit så snabbt beror enligt Laudon och 

Laudon (2011) på Internet och webbens unika natur; Internet och teknologi som rör e-handel är 

mycket kraftfullare än tidigare teknologi så som radio, tv och telefon. 

 Elektroniska betalningar 

 

Elektroniska betalningar är en integrerad del av e-handel och är en av de mest kritiska 

aspekterna enligt Abrazhevich (2004). Han skriver att elektronisk betalning generellt definieras 

som en form av ekonomiskt utbyte som sker mellan köpare och säljare vilket underlättas genom 

elektronisk kommunikation. En elektronisk betalning i relation till e-handel är ett finansiellt 

utbyte som sker i en online-miljö. 

 

Elektroniska betalningssystem (EBSS) används för underlätta den viktigaste åtgärden efter 

kundens beslut att betala för en produkt eller tjänst, nämligen att leverera betalningar från 

kunder till leverantörer på ett effektivt och problemfritt sätt (Abrazhevich, 2004).  

 

Abrazhevich (2004) menar som tidigare nämnts att rollen av e-handelns elektroniska 

betalningssystem är avgörande för framtiden för e-handel, vars ytterligare tillväxt beror på 

utvecklingen av EBSS.  

 

Behovet av online-betalningar åtgärdades först genom att använda redan existerande 

betalningsmetoder från offline-världen. Exempelvis kreditkort, som ursprungligen var tänkt 

som ett offline-kreditinstrument, men har blivit ett av de absolut viktigaste betalningsmedlen 

för e-handel.  

 

Elektroniska betalningar kan enligt Tsiakis & Sthephanides (2005) ses som det ultimata testet 

av säkerhet och förtroende i en e-handelssfär. Tsiakis & Sthephanides (2005) förklarar även 

den elektroniska betalningsprocessen, vilket inkluderar tre deltagare: 

 

1. Klienten – Klienten kan i detta fall ses som en potentiell kund. 

2. Handlaren – Den typiske handlaren är den entitet som behöver sälja sina varor 

(produkter eller tjänster). För att uppnå detta krävs säkerställande av säkra 

transaktionsprocesser så att samtliga parter är villiga att delta. 

3. Bank – Hantera validering och godkännande av transaktioner.  

 

 Betalningssätt 

 

Kreditkort är den ledande betalningsmetoden för online-köp, men det finns även andra 

betalningsmetoder som är tillgängliga (Obie, 2011; Gale group, 2002; svenskhandel, 2016).  Att 

erbjuda flera olika betalningsalternativ, om möjligheten finns, kan enligt Obie (2011) öka 

försäljningen genom att öka kundens bekvämlighet och förtroende. 

 

Obie (2011) skriver att handlare som erbjuder flera betalningsmetoder har en lägre 

kundavhoppsfrekvens och att varje nytt betalningsalternativ som adderas till webbsidans 

utcheckning resulterar i en försäljningsökning på 5-20 %. Hon menar vidare att kunder som 

handlar via Internet förväntar sig bekvämlighet och en mängd olika betalningsalternativ.   
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3.3.1 Kortbetalning 

Betalning via konto- eller kreditkort är ett betalningsalternativ som erbjuds av de flesta 

näthandelsaktörerna. Kontokort innebär i korta drag att kortet är kopplat till ett bankkonto som 

belastas direkt vid köpet medan ett kreditkort kan ses som ett lån som betalas i efterhand 

(konsumenteuropa, u.d.).  

Rapporten ”Svensk E-handel 2015”, framtagen av DIBS, visar att kortbetalning är det 

populäraste betalningssättet vid köp över Internet. Kortbetalning är även det vanligaste 

betalningssättet för mobila transaktioner (DIBS Payment Services, u.d.). 

 

För att acceptera kreditkort måste du skapa ett konto, ett särskilt bankkonto för hantering av 

intäkterna (och avgifter) från kreditkortstransaktionerna. Din kontoleverantör, en bank eller 

annan institution som behandlar online kreditkortstransaktioner verifierar kreditkort, behandlar 

transaktionen, och sätter in resultatet på ditt konto, vanligtvis inom två till fyra dagar (Obie, 

2011). 

 

Säljare drar fördelar av ökad handel med kreditkort, men samtidigt betalar de en 

transaktionsavgift på 3-5 % av köppriset till de utgivande bankerna (Laudon & Guercio Traver, 

2013; Gale group, 2002). Kreditkort har mindre definitiv karaktär än andra betalningssystem 

av anledningen att konsumenten kan dementera eller avfärda köp under vissa omständigheter, 

och betalningssättet begränsar riskerna för konsumenten medan riskerna för säljare och banker 

ökar (Laudon & Guercio Traver, 2013). 

 

För att tillgodose kortbetalning som betalningssätt måste man som företag använda teknik som 

hanterar betalning via plattformar så som webben. För att skydda personlig information som 

kreditkortsnummer erbjuder de flesta betalningssystemen säkra elektroniska 

transaktionsspecifikationer, adressverifieringsprogram och andra bedrägerikontroller (Gale 

group, 2002). 

 

Att erbjuda kreditkortsbetalning via Internet påminner om att erbjuda kreditkortbetalning i en 

mer traditionell försäljningsmiljö (Gale group, 2002). E-handelsföretagen måste arbeta 

tillsammans med exempelvis en bank för att bedriva och slutföra transaktioner.  

Enligt Gale group (2002) kan processen se ut som följer: 

 

1. Kund önskar att genomföra ett köp på en E-handelssida 

2. Företaget använder sig av programvara som arbetar i realtid för att överföra kundens 

kreditkortsinformation till utgivande bank 

3. När banken tar emot informationen och förfrågningen om att genomföra köpet startas 

en behandlare som söker kreditkortsauktorisering 

4. Behandlaren överför förfrågningen till kreditkortets bank som svarar med antingen en 

godkännande- eller en avslagskod som överförs vidare till köparen.  

Trots processens komplexitet genomförs detta vanligtvis på mindre än femton sekunder (Gale 

group, 2002). 

3.3.2 Direktbetalning 

Direktbetalning via internetbank är även det ett av de mest populära betalningssätten (Rådmark, 

2009). Med direktbetalning som betalningssätt betalar kunden direkt via sin egen bank och 

behöver således inte dela med sig av känsliga uppgifter. Direktbetalning är något som de fem 

största bankerna i Sverige erbjuder (Dibs, u.d.). 
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3.3.3 Mobila betalningssätt 

Mobil teknik har inte bara vuxit och spridit sig snabbt, utan den har också fördelen av att kunna 

nå kunder för företagen. Mobil teknik har många fördelar gentemot annan teknik såsom att 

interagera med vem som helst och var som helst (Dastan & Gürler, 2016). Dastan och Gürler 

(2016) menar vidare att användningen av mobila enheter för betalningar kan betraktas som en 

satsning för investerare och tjänsteleverantörer och hävdar att de företag som märkte denna 

satsning har fortsatt att investera i syfte att dra nytta av denna situation. Samsung utvecklade 

sitt egna betalningssystem, Samsung Pay och andra marknadsaktörer har också försökt att 

skaffa sig en position på marknaden. PayPal har köpt Paydiant för att hålla upp takten med 

konkurrenterna. Apple annonserade Apple Pay 2014 och Google annonserade Android Pay år 

2015 (Dastan & Gürler, 2016). Dastan och Gürler (2016) menar att dessa företag grundar 

investeringarna på att konsumenter kommer skifta inställning från traditionella 

betalningssystem till mobila betalningssystem.  

Dastan & Gürler (2016) menar att den viktigaste funktionen för mobila betalningssystem i 

jämförelse med andra betalningssystem är rörligheten och flexibiliteten. Individer kan göra sina 

betalningar oberoende av tid och plats. 

 

Mallat (2007) definierar mobila betalningar som användning av en mobil enhet för att 

genomföra en betalningstransaktion där pengar eller tillgångar överförs från betalare till 

mottagare via en mellanhand eller direkt, utan mellanhänder. Hon utvecklar vidare att en mobil 

betalning sker med ett mobilt betalningsinstrument såsom ett mobilt kreditkort eller en mobil 

plånbok. Förutom rena mobila betalningsinstrument har de flesta elektroniska och många 

fysiska betalningsinstrument mobiliserats.  

3.3.4 Faktura 

Faktura är enligt Lundén (2000) det enklaste betalningssättet och uppfattas som tryggt och vant 

för kunden. Fakturan kan antingen bifogas i försändelsen eller skickas i ett separat brev, via 

post eller e-post (Lundén, 2000; Hallå konsument!, u.d.).  

3.3.4.1 Elektronisk faktura 

Elektronisk faktura, förkortat e-faktura, är en helt digital faktura som ersätter den vanliga 

pappersfakturan (e-fakturabolaget, u.d.), och är ofta kopplad till en internetbetalningstjänst som 

ett företag eller en privatperson har avtalat med sin bank om (Lundén, 2000). Säljaren skickar 

sedan fakturan digitalt direkt till köparens bank, som visas i köparens banktjänst. All 

information rörande fakturan, tillsammans med betalningsinformation, finns presenterad och 

betalas genom att köparen godkänner fakturan (Lundén, 2000; e-fakturabolaget, u.d.). 

3.3.5 Digitala plånböcker 

Betalningar som sker via en digital plånbok debiteras till exempelvis ett konto på en 

mobiltelefon som en månadsavgift eller till ett kreditkortskonto. Tekniken möjliggör utöver 

betalningar lojalitetsprogram och målriktad marknadsföring (Turban, King, Lee, Liang & 

Turban, 2015). Al-Fedaghi & Taha (2006) tillgodoser ett exempel; i praktiken kan det fungera 

så att personen väljer de produkter han/hon vill köpa från online handlarens webbplats, öppnar 

sin elektroniska plånbok med ett lösenord, drar valt kreditkort på handlarens 

beställningsformulär, och klickar därefter på "skicka" -knappen. 
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 Säkerhet och säkra betalningar 

 

Det finns ett antal säkerhetsskydd på Internet, speciellt för att uppnå så säkra transaktioner som 

möjligt. Detta presenteras nedan, samt ett kortare stycke om e-legitimering. 

3.4.1 SET (Secure Electronic Transaction) 

SET (Secure Electronic Transaction) är ett system för att försäkra att finansiella transaktioner 

över Internet går till på ett säkert sätt (Rouse, u.d.). 

 

SET är en standard för säkra e-handelstransakti0oner, utvecklad av de stora 

kreditkortsföretagen. SET är publicerad som öppen specifikation och är applicerbar på vilken 

betalningstjänst som helst. (Furnell & Karweni, 1999)  

 

Enligt Furnell och Karweni (1999) adresserar SET flera säkerhetsbehov som rör området E-

handel, så som: 

 Integritet av betalningsuppgifter och konfidentialitet av orderinformation 

 Kortinnehavares autenticitet genom digitala signaturer och kortinnehavarcertifikat 

 Diverse övriga certifikat med olika syften 

 Oavvislighet vid tvister 

3.4.2 SSL (Secure Socket Layer) 

Det vanligaste sättet för att säkra kanaler enligt Laudon & Guercio Traver (2013) och Furnell 

& Karweni (1999) är genom SSL- och TSL-protokoll. När du tar emot ett meddelande från en 

server på webben som säger att kommunikationen sker genom en säker kanal innebär det att du 

kommer använda SSL/TLS för att etablera en så kallad ”secure negotiated session”, dvs. en 

säker förhandlingssession. Detta syns genom att URL-länken ändras från http till https. En säker 

förhandlingssession är en klientserversession där URL-länken för sidan, dess innehåll och 

cookies är krypterat. Det innebär att till exempel ditt kreditkortsnummer som fylldes i krypteras. 

(Laudon & Guercio Traver, 2013) 

3.4.3 E-legitimation 

En e-legitimation möjliggör legitimering via Internet och kan jämföras med en vanlig ID-

handling. E-legitimationen kan vara i form av en fil på en hårddisk, på ett kort, eller via Mobilt 

BankID. Vissa banker benämner e-legitimation som Mobilt BankID. (Skatteverket, 2016) 

3.4.3.1 Mobilt BankID 

Mobilt BankID är en e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor. Det går att använda 

mobilt bankID när du surfar från telefonen/surfplattan eller om du vill nå tjänsten från en dator. 

Det som krävs för att använda mobilt bankID är att du har installerat en bankID-applikation på 

en tillgänglig telefon eller surfplatta. (Skatteverket, 2016) 
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 Leverantörer av betalningslösningar 

 

Det finns på marknaden en uppsjö av företag och banker som erbjuder betalningslösningar till 

din e-handelssida. I tabell 1 nedan följer en översikt av några betalningslösningsleverantörer 

och vad de erbjuder. I den vänstra kolumnen presenteras företaget och i den högra kolumnen 

presenteras vilka betalningslösningar som respektive företaget erbjuder. 

 

Företag Betalningslösningar 

Collector Fakturabetalning 

Delbetalning 

Finansiella kampanjer 

Collector konto 

Mobila betalningar 

DIBS VISA och Mastercard 

Fakturabetalning 

Direktbetalning (tillval) 

Mobilbetalning (tillval) 

Lojalitetskort (tillval) 

Klarna Faktura 

Direktbetalning 

Mobilt BankID 

Payson Faktura 

E-post 

Direktbetalning 

Kortbetalning 

Mobil och SMS 

Delbetalning 

Ecster Kortbetalning 

Delbetalning 

Faktura 

Avbetalning 

Resurs Bank Faktura 

Delbetalning 

Lojalitetskonto 

 

Trustly Bankbetalning 

PayPal Digitala fakturor 

Kortbetalning 

PayPal-betalning 

Paynova Kortbetalning 

Direktbetalning 

Digital plånbok 

Tabell 1 - Leverantörer av betalningslösningar (egenkomponerad) 
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Figur 2 – Logotyp 

Certifierad e-handel 

 Certifieringar 

 

Verksamheter som bedriver e-handel kan certifiera sin webbsida med olika certifikat. För att 

bli godkänd krävs det att du uppfyller de krav som ställs på din e-handelsplats. Nedan visas två 

certifikat och dess innebörd vad gäller betalningssystem.   

3.6.1 Trygg e-handel  

Trygg e-handel är en kvalitetsmärkning för företag som bedriver e-handel kan införskaffa. 

Kvalitetsmärkningen skall visa att du som e-handlare står för tydliga, enkla och enhetliga villkor 

mot kund (tryggehandel, u.d.). Lever du upp till de 14 krav som ställs och blir godkänd får du 

bland annat använda Trygg e-handels symbol på din webbsida (se figur 3). Ett av dessa 14 krav 

relaterar till betalningslösningar och lyder:  

 
Det ska framgå vilken typ av betalningsalternativ som finns, vad dessa innebär och vilka 

begränsningar som finns gällande varje betalningslösning. Denna information ska 

konsument finna i inledningsskedet av beställningsprocessen. 

Om säljaren eller extern part hanterar kortuppgifter eller information vid 

direktöverföring ska den part som hanterar uppgifterna uppfylla kraven för PCI DSS. 

Säljaren skall även använda teknik som möjliggör identifiering av kortinnehavaren. Ett 

SSL-certifikat krävs av lagen för att ta emot kortbetalningar via en webbsida. Exempel 

på säker identifiering är när betalningslösningen använder sig antingen av Secure Code, 

cvc kod på kortets backsida eller t.ex. tvåstegsautentisering mha av PIN-kod till 

mobiltelefon. 

Om säljaren lagrar personuppgifter ska konsumentens samtycke efterfrågas, 

personuppgifterna ska skyddas från externt intrång och hanteras enligt bestämmelserna 

i PUL. (tryggehandel, u.d.) 

 

En annan punkt berör webbsidans utformning som bland annat innebär att det måste finnas en 

flik eller liknande med information om betalningslösningar och leverensbegränsningar 

(tryggehandel, u.d.). 

 

3.6.2 Certifierad e-handel 

För att få använda sig utav certifierad e-handels logotyp (se figur 2) krävs vad gäller betalning 

att webbsidan skall nyttja kryptering där känsliga betalningsuppgifter skickas eller visas 

(ehandelscertifiering, u.d.). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – Logotyp Trygg e-

handel 
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 Relaterade studier 

 

Naturen av de online-interaktioner som äger rum inom e-handel kräver förtroende för 

framgångsrik kommunikation och säker betalning vilket skiljer sig mot ”ansikte mot ansikte”-

interaktion (Al-Dala'in, Summons & Luo 2009). Ett fundamentalt krav enligt Al-Dala'in, 

Summons och Luo (2009) bygger på att kunderna måste ha absolut förtroende för de online-

system i vilka de deltar. Med det sagt bör enligt Al-Dala’in, Summons och Luo (2009)  samtliga 

som anammar e-handel se förtroende som en viktig faktor.  

 

Al-Dala'in, Summons och Luo (2009) skriver också att förtroende även har definierats i relation 

till elektroniska betalningssystem som en viktig (subjektiv) säkerhetsfunktion som anger graden 

till vilken en kund anser att användning av ett visst elektroniskt betalningssystem skulle vara 

säker. 

3.7.1 Karaktäristiska för betalningssystem 

Tidigare forskning visar att det finns ett antal faktorer som påverkar konsumenten vid köp via 

Internet. 

 

Vos, et al (2014) menar att det finns fyra huvudelement inom B2C-e-handeln som har påverkan 

på köpintentionen online: informationsinnehåll, design, säkerhet och integritet. De hävdar att 

dessa huvudelement kan ses som barriärer för konsumenters köpintention, och att e-

handelsföretag måste ta hänsyn till dem för att skapa bekvämlighet hos konsumenten.  

 

Vos, et al (2014) menar vidare att e-handelsföretag bör utvärdera och förutse konsumenters 

beteenden innan de utvecklar riskminimeringsstrategier. Företag bör enligt Vos, et al (2014) 

initialt förstå vilka psykologiska aspekter som influerar konsumentens köpintention för att ta 

fram förslag och utveckla strategier i syfte att reducera risker på ett effektivt sätt.  

 

Konsumentens upplevda förtroende för elektroniska betalningssystem kan definieras som 

konsumentens tro att e-betalningstransaktioner kommer ske i förhållande till deras 

förväntningar (Kim, Tao, Shin & Kim 2010). De menar att konsumentens attityd gentemot 

elektroniska betalningssystem är associerat med deras uppfattning av systemets säkerhet. Att 

bygga upp ett starkt förtroende är absolut nödvändigt, då förtroende möjliggör högre vinster. 

De skriver även att det är mer sannolikt att användare och handlare använder ett osäkert 

betalningssystem från ett pålitligt företag än ett säkert betalningssystem från ett opålitligt 

företag, vilket de menar stärker faktorn förtroende och att det är av större vikt än säkerhet.  

 

Säljarens fysiska frånvaro gör transaktioner som sker online mer sårbara, förtroende är således 

kritiskt för att underlätta e-handel. Användare uppfattar väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

i transaktioner med okända säljare på en webbplats. (Jumin, Do-Hyung & Ingoo, 2011) 

 

Chen och Barnes (2007) skriver att de huvudsakliga skälen till att människor inte köpa via 

internet är relaterade till online-säkerhet och politik, tillförlitlig företag och webbplatsens 

teknik. Chen och Barnes (2007) menar att förtroende online är en viktig faktor för webbplatser 

att lyckas i marknaden och för att behålla en långsiktig relation med konsumenter. De menar 

att en hög grad av förtroende stimulerar inte bara och möter konsumenternas höga förväntningar 

på att tillfredsställa transaktioner, utan även eliminerar osäkerhet, upplevda risker, och 

beroendeförhållanden i de flesta transaktioner på nätet. Dessutom gäller att ju högre grad av 

konsumenternas förtroende, desto högre grad av konsumenters inköpsintentioner, och desto 

lättare är det för företagen att behålla konsumenter (Chen & Barnes, 2007). 
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I en studie gjord av Chen och Barnes (2007) jämfördes olika faktorer i förhållande till 

konsumentens förtroende till e-handel. Nedan redovisas de framtagna hypoteserna och dess 

utfall. 

 

Hypothesis 

 
Result 

H1a. Perceived usefulness is positively related to initial trust 

in e-commerce 
Supported 

H1b. Perceived ease-of-use is is positively related to initial 

trust in e-commerce 
Not supported 

H1c. Enjoyment of technology is positively related to initial 

trust in e-commerce 
Not supported 

H1d. Perceived security is  positively related to initial trust 

in e-commerce 
Supported 

H1e. Perceived privacy is positively related to initial trust in 

e-commerce 
Supported 

H1f. Perceived company size is positively related to initial 

trust in e-commerce 
Not supported 

H1g. Perceived good reputation of the company is positively 

related to initial trust in e-commerce 
Supported 

H1h. Perceived willingness to customise is positively related 

to initial trust in e-commerce 
Supported 

H1i. Perceived interaction with consumers is positively 

related to initial trust in e-commerce 
Not supported 

H2. Personal trust disposition is positively related to initial 

trust in e-commerce 
Supported 

H3. Online initial trust and familiarity with online 

purchasing are positively related to consumers’ purchase 

intention in e-commerce 

Supported 

H4. Familiarity with online transactions is positively related 

to purchase intention in e-commerce 
Supported 

Figur 4 - Hypoteser och dess utfall (Chen & Barnes, 2007) 

Vos, et al., (2014) skriver att e-handel innefattar mer ovisshet och risker än traditionell handel 

eftersom kunder möter nya och obekanta transaktioner, och betalningen spelar stor roll i 

uppfattandet av risker. De menar att förtroende därmed är en viktig faktor rörande e-handel och 

dess framfart. Därför är nyckeln för e-handelsföretag enligt Vos, et al (2014) att bygga 

kundförtroende för att vara framgångsrika och konkurrenskraftiga. För att öka kundförtroende 

sett ur e-handelsföretagets perspektiv vad gäller köp via Internet kan företaget påvisa 

integritets- och säkerhetsmärkningar på webbsidan (Vos, et al., 2014; Kerkhof & van Noort, 

2010). Kunden bör enligt Vos, et al (2014) söka i nätbutiker efter verifieringar av trovärdiga 

betalningsstandarder, såsom SET (Secure Electronic Transaction) och SSL (Secure Socket 

Layer).  

 

Laudon och Guercio Traver (2013) pratar om sex huvuddimensioner (se tabell 2) när det 

gäller e-handelssäkerhet.  

Integritet möjligheten att försäkra att information som 

visas på en sida eller har överförts/mottagits via 

Internet inte har ändrats på något sätt av en 

obehörig aktör 

Oavvislighet möjligheten att försäkra att E-handlare inte 

förnekar deras agerande online 

Autenticitet möjligheten att identifiera identiteten hos 

personen eller entiteten som du koopererar med 

via Internet 



- 23 - 

 

Konfidentialitet möjligheten att försäkra att meddelanden och 

data endast är tillgänglig för dem som har 

behörighet 

Avskildhet möjligheten att kontrollera 

informationsanvändning om sig själv 

Tillgänglighet möjligheten att försäkra att en E-handelssida 

fortsätter att fungera som den ska 

Tabell 2 – Säkerhetsdimensioner inom e-handel (Laudon & Guercio Traver, 2013) 

Betalningssystem har ett antal gynnsamma och ideala karaktäristiska: säkerhet, pålitlighet, 

skalbarhet, anonymitet, godtagbarhet, integritet, effektivitet och bekvämlighet. (Kim, et al., 

2010; Abrazhevich, 2004; Tsiakis & Sthephanides, 2005; Chou, Lee & Jianru, 2004). 

Abrazhevich (2004) nämner även ytterligare en karaktäristisk i form av att betalningssystemet 

skall vara användbart (se 3.7.2). 

 

Elektroniska betalningar är den ultimata utmaningen vad gäller säkerhet och förtroende inom 

E-handel, och begreppet betalning är en stor del av varje kommersiell transaktion (Tsiakis & 

Sthephanides, 2005). Putland, Hill och Tsapikidis (1997) betonar vikten av att användarna 

måste ha fullt förtroende för det system de använder. 

3.7.2 Användbara betalningssystem 

Enligt Abrazhevich (2004) får det inte vara en sofistikerad eller komplex uppgift att betala 

online. Han menar att betalningarna skall göras på ett enkelt och användarvänligt sätt. Vid en 

betalningsprocess bör det vara få om några faktorer som komplicerar eller ökar komplexiteten 

för kunderna. Han menar vidare att en komplex betalningsprocess kan leda till att användaren 

avbryter köpet och om det vill sig riktigt illa undvika framtida e-handelsaktiviteter. 

Användbarhet är en viktig egenskap av en interaktiv produkt och definieras som "den 

utsträckning i vilken en produkt kan användas av specifika användare för att uppnå 

specificerade mål med effektivitet och tillfredsställelse i ett givet användningssammanhang ". 

 Sammanfattning  

 

Nedan sammanfattas vilka ideala karaktäristiska för betalningssystem som befinner sig i de 

relaterade studierna (se tabell 3). I tabellen presenteras tre kolumner; i den vänstra redovisas en 

karaktäristisk faktor angående betalningssystem följt av en beskrivning av faktorns innebörd. I 

den sista kolumnen presenteras relaterad källhänvisning. Tabellen skapades i syfte att 

sammanställa det viktigaste från de relaterade studierna för att underlätta för både läsare och 

framtida analysprocess.  

 

Ideala karaktäristiska Beskrivning Källa 
Säkerhet Eftersom e-handel opererar i ett 

öppet och utsatt nätverk krävs 

krypteringstekniker för att 

motverka bland annat 

hackerattacker. 

(Abrazhevich, 2004; Kim, et al., 

2010; Chou, et al., 2004; Hsiao-

Cheng, et al., 2002; Tsiakis & 

Sthephanides, 2005) 

Tillförlitlighet Betalningssystemet skall vara 

tillgängligt och fungera 24 

timmar om dygnet. 

(Abrazhevich, 2004; Kim, et al., 

2010; Chou, et al., 2004; Tsiakis 

& Sthephanides, 2005) 
Skalbarhet Betalningssystemet skall vara 

skalbart för att kunna hantera 

nya konsumenter och säljare. 

(Abrazhevich, 2004; Kim, et al., 

2010; Tsiakis & Sthephanides, 

2005) 
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Systemet skall upprätthålla sin 

prestanda och behålla 

kvalitetsnivån. 

Avskildhet/anonymitet Skydd av konsumentens 

privathet, bland annat för att 

företag eller finansiella 

institutioner inte ska kunna 

spåra information om 

konsumenten. Konsumentens 

identitet skall inte läckas ut till 

utomstående parter utan 

konsumentens tillåtelse. 

(Abrazhevich, 2004; Kim, et al., 

2010; Chou, et al., 2004; Hsiao-

Cheng, et al., 2002; Tsiakis & 

Sthephanides, 2005; Putland, et 

al., 1997) 

Godtagbarhet/användbarhet Betalningssystemet skall vara 

enkelt och användarvänligt. 

Godtagbarhet avser även i 

vilken utsträckning 

betalningssystemet är 

accepterat 

(Abrazhevich, 2004; Kim, et al., 

2010; Hsiao-Cheng, et al., 

2002) 

Integritet Försäkran om att information 

inte har förändrats sedan data 

signerades 

(Abrazhevich, 2004; Kim, et al., 

2010; Putland, et al., 1997) 

Bekvämlighet Innebär att konsumenten på ett 

enkelt sätt skall kunna spendera, 

lagra och överföra pengar via 

betalningssystemet. 

Möjligheten att betala via olika 

plattformar och 

nätverksinfrastrukturer gör 

online-transaktioner bekvämare 

och enklare för konsumenten. 

(Abrazhevich, 2004; Kim, et al., 

2010; Chou, et al., 2004) 

Auktoritet/befogenhet Alla involverade parters 

hävdade identiteter skall kunna 

verifieras. Det skall även hindra 

tredjeparter att sabotera 

information eller göra 

obefogade transaktioner. 

(Abrazhevich, 2004; Hsiao-

Cheng, et al., 2002; Putland, et 

al., 1997) 

Autentisering Personer som deltar i en 

transaktion är personen de utger 

sig för att vara 

(Tsiakis & Sthephanides, 2005; 

Putland, et al., 1997) 

Tabell 3 – Sammanställning av karaktäristiska för betalningssystem 
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4. Empiri 
 

 

I detta kapitel presenteras den empiri som samlats in. Varje del inleds med en kortare 

beskrivning av informanten följt av en sammanställning av det inkomna materialet från 

intervjuerna. Totalt redovisas tolv stycken utförda intervjuer. Den empiriska undersökningen 

syftar i att försöka ta reda på varför konsumenter väljer ett visst betalsätt och vilka faktorer 

som påverkar konsumenterna och hur samt åskådliggöra eventuella barriärer. 

 

 

 Genomförande och informantöversikt 

 

Totalt har tolv stycken kvalitativa semi-strukturerade intervjuer genomförts. Informanterna har 

valts ut i linje med tidigare metodbeskrivning, alltså ändamålsenligt. Informanterna fördelar sig 

mellan åldrarna 18 till 53 år, med varierande livssituationer. Den gemensamma nämnaren är att 

samtliga informanter någon gång har genomfört ett köp via Internet. Intervjuerna har ägt rum i 

verklig miljö samt över telefon eller Skype. Samtliga intervjuer har spelats in och därefter 

transkriberats. En intervjumall har använts som fundament (se bilaga 1), ordningen på frågorna 

och hur de ställts har anpassats utefter informanternas svar och intervjuns karaktär. Ett större 

utrymme för informanterna att diskutera och tänka efter har tillgodosetts för att undvika en 

ledande och stängd intervju.  

 Sammanställning av intervjuer 

 

Nedan presenteras samtliga intervjuer en åt gången för att på ett så tydligt sätt som möjligt 

redovisa den insamlade empirin. Presentationen är en sammanfattning av samtliga intervjuer 

och syftar till att ligga som grund till följande analys.  

4.2.1 Informant 1  

Den första informanten är en 27-årig man, härefter kallad IF1. IF1 uppskattar att han handlar 

ungefär var tredje månad och då är det framförallt kläder som handlas. Informantens kunskap 

om befintliga betalningssätt och betalningssystem kan betraktas som god, och han kunde nämna 

minst tre olika sätt att betala på över Internet. Senaste betalningen gjordes med kort och IF1 

menar på att det var en smidig process där det bara var att fylla i kortuppgifterna och så var det 

klart. 

 

På frågan över hur informanten reflekterar över betalningen vid köp på Internet svarade IF1 att 

han brukar kolla upp att det ser trovärdigt ut; att det inte är några konstigheter. Det han främst 

spanar efter är intygslogotyper och att helhetsintrycket i form av design känns proffsigt. 

  

IF1 betalar framförallt med kort, detta för att han tycker att det är smidigast, samt faktumet att 

han är mest van vid att använda kort. Då IF1 blev ombedd att utveckla smidighet menade han 

på att det skall gå fort att skriva in uppgifterna och sedan bara betala. 

 

IF1 uppskattar om kortuppgifterna sparas, framförallt på de ställen där han ofta handlar. Han 

menar att det är väldigt smidigt eftersom han vid senare tillfälle kan betala direkt utan att behöva 

skriva in samma information igen. IF1 fick därefter frågan om han reflekterade något kring 

själva sparandet av kortuppgifterna, vilket han gör. Han menar att man helt enkelt får lita på att 
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företaget behåller kortuppgifterna för sig själva, men förklarar vidare att han inte skulle spara 

kortuppgifterna varsomhelst. IF1 förklarar att själva företaget har stor betydelse och nämner 

Elgiganten som exempel. Han menar att han skulle ha större förtroende för ett sådant företag i 

jämförelse med ett nytt företag som inte är lika ”känt”. Då hade han varit återhållsam med att 

ge ut kortuppgifterna. Han avslutar med att förklara att om han känner igen företaget och vet 

att dem är trovärdiga så har han inga problem med att spara kortuppgifterna. 

 

En säker betalning för IF1 involverar någon form av bekräftelse eller säkerhetsfunktion, 

exempelvis att utöver kortuppgifterna måste en extern kod också fyllas i. Han motiverar detta 

med att påstå att det minskar risken för att en person skall kunna ta kortet och utan problem 

handla med det på någon webbsida. Han nämner också bankID som ett exempel på en säkrare 

betalning och menar att det försvårar betydligt för obehöriga att handla på hans kort vid en 

eventuell förlust.  

 

På frågan vad som skulle krävas för att handla på en e-handelsplats där informanten aldrig 

handlat innan betonar IF1 återigen intygslogotyper och tillgodoser ett exempel vid namn ”trygg 

e-handel”. Han berättar att han brukar leta efter den eller något liknande intyg. IF1 vet inte vad 

den står för gällande betalningssystem men han menar att det känns tryggare ändå, att han 

känner igen den och att det på något sätt känns säkrare. 

 

IF1 menar att själva betalningsprocessen kan ha stor påverkan om han skall genomföra ett köp 

eller inte. Om det inte går smidigt och snabbt hade han nog reagerat och övervägt att avbryta 

köpet. Han förklarar att han inte brukar tänka speciellt mycket på själva betalningsprocessen 

eller betalningslösningen, när han väl vill ha en sak som finns på det stället kan han ha 

överseende om det är lite krångligt med betalningen. Om inte kortbetalning hade varit 

tillgängligt som betalningsalternativ hade IF1 antagligen löst det på ett annat sätt, exempelvis 

faktura, men går det att betala med kort så gör han det. IF1 uppskattar ändå att det finns olika 

betalningsalternativ, att det känns bättre om det finns olika alternativ även fast han i princip 

alltid använder kort.  

 

Det som är viktigast för IF1 när det gäller betalning över Internet är att det skall vara flexibelt, 

smidigt och säkert. Med flexibilitet menar han att man skall kunna välja det betalningssätt man 

föredrar.  

4.2.2 Informant 2 

Informant 2, hädanefter kallad IF2, är en 23-årig kvinna som handlar på Internet ungefär 4-5 

gånger per år. IF2 handlar främst skor, kläder, skönhetsprodukter och träningsprodukter. På 

frågan hur mycket IF2 vet om befintliga betalningssätt/alternativ kunde hon svara att hon vet 

tillräckligt för att känna sig trygg, vad som passar henne bäst och vad som känns säkert och 

inte.  

 

IF2 betalar helst direkt med kontokort, med motivet att få det överstökat. Det var även så det 

senaste köpet gick till, där hon köpte ett par skor från en välkänd sajt.  IF2 beskrev processen 

som snabb och enkel. Hon antydde även att hon föredrar det sättet p.ga att det underlättar för 

att ha koll på både ekonomin och betalningar, så att ingen faktura glöms av och ligger och 

skräpar. ”Det känns skönast att få det betalt och klart på en gång”. 

 

Direktbetalning av hela summan är ett betalningssätt som IF2 alltid använder om det finns 

tillgängligt, men poängterade att hon i vissa fall kan överväga faktura eller delbetalning om 

summan är ganska stor.  
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IF2 reflekterar över betalningen på så sätt att hon tittar på vilka betalningsalternativ som finns, 

för att se om de passar henne. Hon betonade vikten av att det ska gå smidigt. Att kolla så att 

sidan känns säker samt vilka recensioner och omdömen den har fått vad gäller betalning, 

produkter etc. var två andra aspekter som togs upp, speciellt om sidan inte är så känd. 

 

På frågan vad som karaktäriserar ett bra betalningssystem lyfte IF2 fram trygghet och säkerhet, 

samt flexibilitet; att erbjuda så många olika alternativ som möjligt för att anpassa det efter 

kunders olika behov. Två ytterligare faktorer som togs upp var smidighet och att det ska vara 

enkelt. 

 

Rörande en säker betalning och hur en sådan ser ut i informantens ögon tog hon upp att en säker 

betalning är när man får bekräftat att det är en trygg E-handel, och att man som konsument 

måste använda koder och lösenord via banken för att bekräfta köpet, istället för att till exempel 

bara skriva i kortnummer. Just ”Trygg E-handel” var något IF2 kände till väl, och menade att 

hon känner en större trygghet på E-handelssidor som är certifierade. 

 

Huruvida betalningsföretag, exempelvis Klarna, har någon inverkan på IF2:s köp konstaterade 

hon att det är ett plus om det är något känt betalningsföretag med bra recensioner och nöjda 

kunder; något man känner till och använt förut och vet att det är pålitligt. 

 

För att IF2 skall genomföra ett köp på en E-handelssida där hon aldrig handlat innan tog hon 

upp faktorerna garanti och trygghet, som speglar av sig i betalningssättet. Helt enkelt att det är 

en pålitlig och seriös sida. 

 

Faktumet att betalningen är säker var även en faktor som hon nämnde som en av de viktigaste 

vid betalning över Internet, tillsammans med att det ska gå rätt till och inte vara krångligt. Hon 

påpekade även att betalningsprocessens påverkan på hennes benägenhet att genomföra ett köp 

är ganska stor, då hon ofta kan ge upp om det just blir för krångligt.  

4.2.3 Informant 3  

Den tredje informanten (IF3) är en studerande man på 23 år. IF3 e-handlar ungefär en gång i 

månaden och då handlar det främst om teknik och mobiltillbehör. IF3 är medveten om att det 

finns olika betalningssätt och kan nämna minst fyra betalningssätt. Själv betalar han alltid direkt 

med kort via mobilt bankID. IF3 är av åsikten att antingen betalas det han handlat direkt eller 

så genomför han inte köpet överhuvudtaget. Trots det att han i princip alltid betalar med kort 

uppskattar han nya betalningssätt, exempelvis mobila betalningssätt så som Swish.  

 

IF3 reflekterar sällan kring säkerhetsaspekter vad gäller betalning över Internet då han menar 

att han endast skulle bli rädd om han började tänka på det allt för mycket. Han tycker att mobilt 

bankID känns säkert, och att han sedan helt enkelt får lita på den e-handelsplats som han 

befinner sig på. IF3 blev ombedd att utveckla vad som kändes extra säkert med mobilt bankID; 

han poängterade att han behöver använda sin kod och att det är bundet till hans telefon, han 

menar att det blir som ett extra skydd. Angående valet av mobilt bankID motiverar IF3 vidare 

med att det går fort och är smidigt. Han är också av den åsikten att skall det gå så snabbt och 

smidigt som möjligt får man tumma lite på säkerheten, och menar att det skulle ta evigheter att 

betala om det var överdrivet säkert.  

 

Utöver det ovan nämnda brukar inte IF3 reflektera speciellt mycket över själva betalningen. 

Han menar att det framförallt var i början som det kändes lite osäkert att betala på en e-



- 28 - 

 

handelsplats, att företaget skulle tömma kontot. Nu är det mer en standard att betala över 

Internet förklarar IF3 och säger att det bara är att köra på, helst skall det gå snabbt och vara så 

smidigt som möjligt samt att någon form av legitimering existerar. Har han väl bestämt sig för 

att han vill ha en produkt eller tjänst så köper han den, då är inte själva betalningen speciellt 

relevant.  

 

IF3 fick frågan om han någon gång valt att avbryta ett köp på grund av att det betalningssätt 

han föredrar inte fanns. Han berättar att det har hänt på en sida där de endast bad om 

kortnummer, inget annat. Han fick uppfattningen om att det kändes lite suspekt och tog beslutet 

att inte genomföra det tänkta köpet. Utöver det förklarar IF3 att han brukar anpassa sig, så länge 

han är av uppfattningen att det ser trovärdigt ut. Han är dock mån om fall där mobilt bankID 

inte finns som alternativ att säkerställa att det finns ett alternativ som involverar någon form av 

legitimering, exempelvis med hjälp av bankdosa eller liknande.  

 

Ett bra betalningssystem enligt IF3 har en balans mellan snabbhet och trygghet, vilket han 

kategoriserar bankID under. Han menar att han alltid kommer använda ett betalningssätt som 

involverar bankID tills det kommer något liknande substitut. Han nämner Swish som alternativt 

substitut men han tycker att det skulle kännas konstigt att utföra betalningar till företag via 

telefonnumret. Han påpekar att han använder Swish vänner i mellan men hade inte i nuläget 

velat utföra betalningar till e-handelsföretag via Swish. Han motiverar det med rädslan att 

skicka pengar till fel mobilnummer. En säker betalning för IF3 är på en webbsida eller ett 

företag som han känner igen och där det finns bra omdömen att läsa. Den generella känslan 

skall vara att det känns bra att befinna sig på sidan. Det får gärna finnas någon eller några 

certifikat på webbsidan som står för att det är säkert att handla online där. Han förklarar dock 

att han är osäker på vad de faktiskt betyder och om det är någon skillnad, men att det fortfarande 

kan ingjuta en känsla av större trygghet. 

 

IF3 baserar sin vilja att genomföra ett köp på en e-handelssida som han aldrig handlat på innan 

på omdömen skrivna av tidigare kunder. Det får gärna finnas någon certifiering på sidan, 

exempelvis trygg e-handel. Det är också av vikt att det finns betalningsalternativ som passar 

IF3. Han förklarar att om samtliga kriterier ovan finns är det stor chans att han kommer 

genomföra ett köp där. 

 

IF3 anser att ett köp kan kännas tryggare om han känner igen betalningsföretaget på frågan om 

själva betalningsföretaget har någon betydelse. Det av den anledningen att han tycker sig se det 

överallt och att det känns väletablerat.  Generellt menar IF3 att betalningsprocessen har en 

ganska stor betydelse men om det verkligen är något han vill ha och det är en webbsida han 

känner sig trygg på kommer han ändå genomföra köpet om själva betalningen blir lite krånglig. 

4.2.4 Informant 4 

Informant 4, hädanefter kallad IF4, är en 48-årig kvinna som uppskattningsvis handlar ungefär 

3-4 gånger per år via Internet. Det senaste köpet genomfördes med kort, och gick enligt IF4 till 

på ett smidigt sätt. På frågan hur mycket IF4 vet om befintliga betalningssätt/alternativ nämnde 

hon kortköp, swish, faktura och postförskott.  

 

När IF4 väl handlar via Internet är det kortköp som gäller, och ansåg att det är smidigast; 

smidigare än till exempel faktura eller postförskott. Hon tog dock upp att en anledning till att 

hon inte handlar så mycket via Internet är att hon inte känner sig helt trygg. Hon berättade att 

hon har tänkt på om pengarna verkligen kommer till rätt ställe när hon betalar, och poängterade 

att det kan påverka hennes beteende på Internet. 
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På frågan vad som karaktäriserar ett bra betalningssätt svarade hon att hon vill ha någon form 

av kvitto eller kvittens på att det är betalt, samt ett meddelande om när varan skickas, då det 

enligt IF4 är ett tecken på att pengarna förhoppningsvis har kommit till rätt ställe. 

Angående en säker betalning tog IF4 upp ren kontant betalning som det allra säkraste för att 

motverka att kortuppgifter kommer i fel händer, men sade samtidigt att det givetvis är svårt via 

Internet.  

 

För att IF4 ska genomföra ett köp på en E-handelssida där hon aldrig har handlat innan kollar 

hon noggrant igenom att det verkligen är en seriös sida. Samtidigt tog hon upp att hon enbart 

väljer sidor som hon vet är riktiga sidor. Hon lade till att det är svårt att kolla vilka sidor som 

är riktiga, men att hon har koll på vilka som är stora.  

På frågan om hon känner igen Trygg E-handels logotyp svarade hon nej, men trodde att den 

innebär att det är en trygg transaktion och att det blir ett seriöst köp. Baserat på det fick IF4 

svara på om hon kanske skulle ändra sin syn om hon såg logotypen på en sida som hon uppfattar 

som oseriös. På det svarade hon att det är fullt möjligt, då man förmodligen inte får använda 

den om sidan är oseriös. 

 

Rörande betalningsföretag, så som Klarna, sade IF4 att hennes vetskap är låg. Hon har hört talas 

om det, men känner inte riktigt till det eller vet hur det fungerar.  

På frågan hur stor påverkan själva betalningsprocessen har på IF4:s benägenhet att genomföra 

ett köp via Internet svarade hon att den har ganska stor påverkan, och att det inte får vara för 

krångligt och invecklat. IF4 definierar krångligt i sammanhanget som så att det är krångligt när 

man skall fylla i alldeles för mycket uppgifter. 

4.2.5 Informant 5 

Informant 5, hädanefter kallad IF5, är en 38-årig man som uppskattningsvis handlar via Internet 

två gånger per månad. Hans vanligaste köp är böcker och elektronik, och det senaste köpet ägde 

rum hos Bokus och betalningen skedde med VISA-kort. 

 

På frågan hur mycket informanten vet om befintliga betalningssätt/alternativ svarade IF5 att 

han vet ganska mycket, och känner bland annat till kortbetalning, Klarna m.m. 

 

IF5 reflekterar över betalningen vid köp över Internet genom att leta efter säkerhetsmärkningar, 

så som ”Secured by”, och sade att det känns tryggare när det finns på sidan.  

 

Det vanligaste betalningssättet som IF5 använder är VISA och Mastercard, och beskrev det med 

anledningen att han inte tycker om att ligga ute med pengar, och föredrar att betala direkt. Han 

poängterade även att han har använt Klarna faktura vid lite dyrare köp. Därmed kan han anpassa 

sig beroende på vad handlar, i det här fallet efter priset, om han exempelvis inte har pengar på 

kortet direkt vid ett dyrare köp. 

 

På frågan vad som karaktäriserar ett bra betalningssystem svarade IF5 att han mest handlar med 

Mastercard och VISA, och aldrig riktigt har reflekterat över vad som karaktäriserar ett bra 

betalningssystem, men tog upp faktorer som trygghet och kännedom om sidan man handlar på. 

Han hävdade även att han förmodligen inte skulle handla på någon osäker sida som han inte 

känner igen. IF5 berättade också att han ofta brukar läsa recensioner om han upplever sidan 

som osäker, alternativt aldrig har handlat där tidigare.  
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Det viktigaste för IF5 vid köp över Internet är priset, och motiverade det genom att det i regel 

är billigare på nätet än i fysisk butik. Kring själva betalningen tog han upp att det är viktigt att 

det finns olika betalningsmöjligheter, dvs. olika sätt att betala på. 

 

På frågan om han känner igen Trygg E-handels logotyp svarade han att han har sett den, men 

brukar inte reflektera särskilt mycket över den förutom att den inger en viss trygghetskänsla. 

Detsamma gäller betalningsföretagets inverkan på köpet, exempelvis Klarna, som IF5 uppfattar 

som tryggt och kan ha stor inverkan. IF5 har använt Klarna och när han ser det känns det enligt 

honom tryggare, men kan inte riktigt sätta fingret på varför. 

 

IF5 berättade om betalningsprocessens inverkan på hans benägenhet att genomföra ett köp på 

Internet som ganska stor. Dock googlar han alltid på själva företaget först för att avgöra om det 

känns tryggt eller inte. Han menade på att en bra betalningsprocess hjälper till, men att han är 

mer mån om att kontrollera och läsa om företaget i sig i första hand, och att det har väldigt stor 

betydelse.     

4.2.6 Informant 6 

Informant 6 (IF6) är en man i 52 års ålder som uppskattningsvis e-handlar 35-40 gånger per år. 

Det han handlar då är främst biljetter till evenemang och resor. Det vanligaste betalningssättet 

IF6 använder sig utav är en kombination mellan kontokort och bankdosa. IF6 förklarar att han 

inte har någon större kunskap om övriga betalningssätt. 

 

IF6 reflekterar över betalningen på så sätt att platsen där han handlar måste se någorlunda säker 

ut; han handlar aldrig på en webbsida som han inte känner igen. IF6 blev ombedd att försöka 

utveckla hur han avgör om en webbsida känns säker eller inte och menade på att om han känner 

igen den känns den säkrare. IF6 brukar inte tänka på några speciella certifikat så som trygg e-

handel och han menar att det inte har någon påverkan på hans sätt att agera på en e-handelsplats. 

 

På frågan om IF6 någon gång avbrutit ett köp på grund av själva betalningslösningen uppgav 

han att det har hänt. Han har som vana att inte fullfölja köp på betalningslösningar som inte är 

kopplade till någon säkerhetsfunktion, utan där det räcker att skriva in endast kortuppgifter.  

 

Karaktäristiska drag för ett bra betalningssystem för IF6 är då det är igenkännligt och att det är 

enkelt och smidigt att använda. Han utvecklar smidighet med att förklara att han skall känna 

igen betalningsprocessen och rutinen för betalningen. Han är också mån om att säkerställa att 

han kan få en koppling mellan banken och den slutlige mottagaren av betalningen. Detta gäller 

även för ställen han handlat på innan, det skall alltid finnas en bekräftelse via exempelvis en 

bankdosa även om kortuppgifterna ligger sparade sedan ett tidigare tillfälle. En säker betalning 

för IF6 är när köpet går att genomföra med kort i samband med bankdosa, vilket är den 

viktigaste faktorn överlag för IF6. Finns det inget alternativ där bankdosan ingår blir det helt 

enkelt inget köp. Han förklarar också att själva betalningsprocessen har en väldigt stor betydelse 

för hans agerande på e-handelssidor även på ett mer generellt plan.  

 

IF6 uppskattar när det finns tydlig information kring hur betalningsprocessen ser ut och vilka 

betalningsalternativ som finns att välja mellan. Han betonar också vikten av att sidorna är 

anpassade till besökaren. Att exempelvis internationella sidor tillgodoser språk beroende på vart 

man är som kund, vilken enligt IF6 skapar en större trygghet. 
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4.2.7 Informant 7  

Informant 7, hädanefter kallad IF7, är en 27-årig kvinna som handlar via Internet någon gång i 

månaden. Det vanligaste köpet är pengar på Svenskaspel, dvs. att sätta in pengar på ett 

spelkonto. Det senaste köpet ägde rum på just Svenskaspel, och IF7 berättade att hon tycker att 

det går till på ett väldigt smidigt sätt, där de redan har sparat kontokortsuppgifter och man bara 

kan logga in på sitt konto och sätta in pengar och betala. Baserat på det frågade vi hur hon ställer 

sig till att dem sparar kontokortsuppgifter. IF7 svarade med att det kanske är sådär, men att det 

är väldigt bekvämt. Hon berättade även att det kan finnas en risk att någon kanske kommer åt 

hennes lösenord och på så vis kan gå in och ta ut pengar från spelkontot, och att hon inte vet 

om det blir en extra säkerhetskontroll om man tar ut pengarna till ett annat konto, men att det 

förmodligen är så. 

 

På frågan hur hon reflekterar över betalningen vid köp över Internet svarade hon att hon vill att 

det ska vara smidigt, och att alla betalningssätten brukar vara ganska smidiga, men att det ska 

vara tydligt och visas vilka alternativ som finns. Hon berättade även om en incident på 

Onlinepizza där man ibland kan bli hänvisad till Klarna faktura och att hon vill ha en process 

med tydliga steg. Faktura är enligt IF7 det minst smidiga tillvägagångssättet, då man måste gå 

in och betala när den kommer. 

 

IF7 brukar betala direkt via internetbank, och motiverade det med att det känns säkrare att 

konfirmera med en bankdosa. Hon belyste att kombinationen av dosa och annan kod känns 

säkert, annars räcker det att någon tar ens kort så står all information där. Hon gav även 

anledningar till varför hon inte använder de andra betalningssätten, där hon till exempel inte ser 

någon anledning till varför man ska vänta på att en faktura ska komma hem när man kan betala 

direkt.  

 

IF7 berättade att hon inte brukar anpassa sig vad gäller betalningssätt beroende på vad eller vart 

hon handlar, och att hon inte kan minnas att hon har avbrutit ett köp p.g.a. betalningslösningen, 

men tog upp att om faktura är det enda sättet som erbjuds skulle kunna vara en faktor till att 

hon struntar i att handla.  

 

På frågan vad som karaktäriserar ett bra betalningssystem svarade IF7 att hon bara skall kunna 

klicka in och välja bland olika betalningssätt, samt kunna trycka på betala varpå pengarna dras 

direkt så att hon inte behöver tänka på det mer. Hon tog även upp att hon vill ha en bekräftelse 

på sitt köp, i form av ett kvitto eller dylikt, speciellt om det är ett köp på ett högre belopp. 

IF7 definierar en säker betalning i form av att BankID kan klassas som säker. Hon menade på 

att det känns som att alla viktiga ställen, exempelvis Skatteverket, använder sig av BankID när 

man ska identifiera sig.  

 

För att genomföra ett köp på en webbsida hon aldrig har handlat på tidigare hade IF7 först och 

främst googlat på själva företaget för att se om hon kan lita på det, genom att till exempel läsa 

recensioner. Hon sade dock att det kanske inte har så mycket att göra med betalningen, men att 

det är viktigt att få intrycket av att sidan ser seriös ut. Hon poängterade även att hon inte direkt 

reflekterar över betalningen på ett mer ”känt” företags E-handelssida heller, utan att det mer är 

själva företaget som väger tyngst, och att om företaget har bra betyg så speglar det ganska 

mycket. 

 

På frågan om IF7 känner igen Trygg E-handels logotyp svarade hon att hon känner igen den, 

men är lite skeptisk och sade att det känns som att man bara kan lägga dit den och att hon 
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behöver veta lite mer om hur det fungerar innan hon ger logotypen tillit. Hon trodde även att 

logotypen kan lura många människor som bryr sig om den och värdesätter den.  

På frågan om hur stor påverkan själva betalningsprocessen har på IF7:s benägenhet att 

genomföra ett köp via Internet svarade hon att den har ganska liten betydelse med argumentet 

att om hon redan har hittat något hon vill köpa struntar hon i hur betalningen ser ut. Hon 

påpekade även att mobila betalningssätt borde växa fram mer eftersom det känns väldigt inne 

just nu, till exempel Swish. 

4.2.8 Informant 8 

Informant 8 (IF8) är en kvinna på 38 år som handlar i princip allt över Internet. Det vanligaste 

är framförallt kläder, skönhetsprodukter och matkassar. Hon har relativt god koll på vilka 

betalningssätt som existerar och nämnde direktbetalning via bank, VISA/Mastercard, paypal 

och faktura som några exempel.  

 

IF8 förklarar att hon inte brukar reflektera speciellt mycket över själva betalningen men tycker 

att det blir allt vanligare med att det endast räcker med kortuppgifter där det inte krävs någon 

vidare legitimering. Något som enligt henne känns betydligt otryggare, och hon ser gärna att 

det finns någon form av bankID eller liknande vid betalningen. På frågan hur det känns tryggare 

kunde informanten inte riktigt svara mer än att det bara känns så. 

 

Det vanligaste betalningssättet IF8 använder sig av är direktbetalning med kort, med 

motiveringen att det går snabbt och smidigt. IF8 använder i princip alltid kortbetalning med 

vissa undantag där informanten är lite osäker över en produkt som hon exempelvis vill testa 

innan, då kan hon istället välja faktura. Det har aldrig hänt att IF8 någon gång har avbrutit ett 

köp på grund av själva betalningslösningen.  

 

Ett bra betalningssystem enligt IF8 karaktäriseras av att det går snabbt, är smidigt och att det 

finns tydlig information om betalningsprocessen samt att köpet bekräftas på något sätt, 

exempelvis via ett mail eller dylikt. För att det skall kännas som en säker betalning för IF8 bör 

det minst krävas att man skall vara tvungen att verifiera med bankID eller bankdosa. Hon menar 

att ställen som endast kräver kortuppgifter tappar hennes förtroende. En annan viktig faktor för 

IF8 är att hon kan lita på själva företaget och förklarar att hon antagligen inte skulle kunna 

handla på en sida som hon aldrig hört talas om innan.  

 

För att IF8 skall kunna handla på en sida där hon aldrig handlat innan krävs det att det finns 

recensioner av tidigare kunder att läsa för att få någon bekräftelse på att det faktiskt fungerar. 

Hon förklarar att själva betalningen inte har så stor betydelse, och menar vidare att hon måste 

kunna lita på själva företaget.  

 

Vid frågan om hon brukar reflektera över trygg e-handel var svaret att hon brukade tänka på 

det. Hon utvecklade med att berätta att hon var medveten om att det var x antal krav som 

företaget eller webbsidan är tvungna att uppfylla för att få använda logotypen. Hon förklarar att 

hon har större förtroende och är mer villig att genomföra ett köp på en e-handelssida som 

innehar logotypen, men främst är det recensioner som IF8 kollar på, för att kunna avgöra om 

hon kan lita på företaget.  

 

Betalningsföretagets roll har enligt IF8 rätt stor betydelse. Hon säger att hon egentligen inte vet 

varför men menar att om man känner igen det ingjuts någon slags extra trygghet. 

Betalningsprocessen har enligt IF8 inte en stor påverkan om hon skall genomföra ett köp eller 

inte, hon säger att hon handlat så pass mycket och att det har fungerat bra. Hon betonar återigen 
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vikten av tydlig information med ett exempel där hon varken fick bekräftelse om köpet och det 

saknades support och kontaktuppgifter. Efter ett bra tag dök produkten upp till slut ändå, men 

hon förklarade att det är en sida som hon aldrig hade handlat på igen.  

4.2.9 Informant 9 

Informant 9, i följande text kallad IF9, är en 53-årig man som handlar flera gånger i månaden 

via Internet. Framförallt rör det sig om tjänster. IF9 har god kunskap om existerande 

betalningssätt och lösningar, och nämnde fem olika betalningssätt. 

 

IF9 betalar alltid med kreditkort av den anledningen att han får samtliga köp samlade på ett och 

samma ställe. Han menar att han inte brukar reflektera speciellt mycket över själva betalningen 

mer än att det skall finnas kreditkort som ett alternativt betalningssätt. Trots det att han inte 

brukar reflektera speciellt mycket över själva betalningslösningen uppgav IF9 att han har valt 

att inte genomföra ett köp på grund av betalningslösningen. Orsaken till detta var att webbsidan 

i fråga bad om - i informantens tycke - att uppge irrelevant information. Exempelvis var IF9 

tvungen att uppge ålder och kön vilket resulterade i att IF9 blev tveksam och valde därefter att 

inte genomföra köpet. 

 

Ett bra betalningssystem för IF9 är när betalningen inte är något hinder. Det skall gå fort och 

vara smidigt. IF9 menar att när han valt vad han är intresserad av skall det bara flyta på. Han 

jämför med en butik; ”Om betalningslösningen är krånglig är det precis som att handla i verklig 

miljö, jag har valt vad jag skall ha och när jag väl kommer till kassan är det en oerhört lång kö. 

Då struntar jag i köpet helt enkelt”. IF9 uppger också att han uppskattar att det finns möjlighet 

att spara kortuppgifterna för att slippa skriva in dem igen vid ett senare tillfälle. Han poängterar 

dock att det är ytterst viktigt med att valet skall ges, att man inte blir tvungen att spara 

kortuppgifterna. IF9 avslutade med att uppge att snabbheten är den absolut viktigaste faktorn, 

det skall gå fort att fylla i kortuppgifterna och ingen irrelevant information skall vara ett krav.  

 

En betalningsprocess som IF9 uppfattar som krånglig, där information är otillräcklig och där 

det enda betalningsalternativet är faktura skulle resultera i ett ofullbordat köp. Han förklarar 

dock att han uppskattar att olika betalningsalternativ tillgodoses. Han berättar också om en gång 

då han reagerade starkt på betalningen, det fungerade på så sätt att faktura var standard och att 

man i efterhand var tvungen att gå in och ändra betalningssättet. 

 

En säker betalning för IF9 är där minst cvc-koden måste skrivas in, men helst skall det enligt 

IF9 vara någon ytterligare funktion, exempelvis ”secure code” eller något liknande. Om IF9 

skulle handla på en webbsida för första gången menar han att han skulle tänkt lite extra på att 

de normala betalningssätten finns och gärna att han känner igen en eventuell 

betalningslösningsleverantör, exempelvis PayPal eller Klarna. På frågan vilken påverkan dessa 

företag har menar IF9 att han antagligen skulle känna sig säkrare. Han utvecklar med att förklara 

att det blir dem som får stå för risken.   

 

Av e-handelsupplevelsen på ett generellt plan menar IF9 att betalningsprocessen specifikt har 

en väldigt stor betydelse. Han utvecklar med att det inte får bli krångligt där, när han väl valt 

en produkt eller tjänst så skall det bara flyta på. Köpet skall i princip vara klart efter det att 

produkten eller tjänsten väl är vald.  

4.2.10 Informant 10 

Informant 10, hädanefter kallad IF10, är en 18-årig man som uppskattningsvis e-handlar 

ungefär två gånger i månaden. IF10:s vanligaste köp är biljetter till hockey- och 



- 34 - 

 

fotbollsmatcher, som genomförs via Internetbank. Även hans senaste köp var en biljett till en 

hockeymatch som betalades med Internetbank, genom kort och bankdosa.  

 

IF10:s vetskap om befintliga betalningssätt/alternativ är ganska stor, där han sade sig veta några 

stycken; exempelvis BankID, Swish och Internetbank. Att man både kan betala via dator och 

mobiltelefon är något IF10 uppfattar som smidigt.  

 

På frågan vilket betalningssätt IF10 föredrar och varför svarade han att han oftast betalar med 

kort och dosa, med motiveringen att det är smidigast. Han poängterade även att han kan använda 

Swish om det finns tillgängligt och möjligt att välja. 

 

Vad som karaktäriserar ett bra betalningssystem enligt IF10 är att det går fort, att det är lätt att 

betala och att det är lätt att hitta information på E-handelssidan rörande betalningen.  

 

På frågan hur en säker betalning ser ut svarade IF10 att det är när man får skriva in någon typ 

av lösenkod, och sedan få ett kvitto efteråt. På vad som är det viktigaste vid betalning via 

Internet svarade IF10 att han gärna vill ha en bekräftelse via antingen mail eller sms. 

 

IF10 tog upp vikten av recensioner och att titta på andra hemsidor när det gäller att handla på 

en obekant sida, samt att de erbjuder betalningssätt där man måste betala med lösenkod.  

 

IF10 har sett Trygg E-handels logotyp men vet inte fullt ut vad den betyder. Han menade vidare 

att han inte har lagt märke till den särskilt mycket, eller reflekterat över den överhuvudtaget.  

 

På frågan om han har hört talas om betalningsföretag, så som Klarna, svarade han att han har 

hört talas om dem, men att han aldrig har använt det. Orsaken var att IF10 inte vill betala senare 

i månaden, men han lyfte fram att det är bra att Klarna finns som alternativ så att andra kan 

välja det som känns bäst.  

 

Betalningsprocessens påverkan på IF10:s benägenhet att genomföra ett köp via Internet är 

ganska liten, och inget som IF10 brukar tänka på. Han berättade att han oftast tar det eller de 

alternativ som finns i princip. 

4.2.11 Informant 11 

Informant 11, hädanefter kallad IF11 är en 51-årig kvinna som uppskattningsvis handlar via 

Internet 3-4 gånger om året. Då hon handlar är det främst elektroniska prylar. IF11 uppskattar 

att hon har bra koll på vad det finns för existerande betalningssätt och vad de innebär, och ger 

exempel som faktura, kontokort och system så som PayPal.  

 

IF11 uppger att hon har en relativt skeptisk inställning vad gäller betalning via Internet. Hon 

brukar reflektera över det sätt hon lämnar ifrån sina uppgifter. Hon utvecklar med att förklara 

att hon brukar tänka på hur uppgifterna behandlas och hur de kan komma att användas. Något 

som får henne att tänka till lite extra är när det finns möjlighet att spara information så som 

kortuppgifter, och uppger att hon brukar bli osäker så fort alternativet ges.  

 

IF11 uppger att hon brukar betala med faktura av den anledningen att hon är skeptisk till att 

lämna ut kortuppgifterna. Hon förklarar att det känns tryggare att använda faktura, men hon 

säger också att hon kanske har en konservativ inställning och att kortbetalning är betydligt 

tryggare idag än vad hon tror, men hon vet inte riktigt. Enligt IF11 är faktura också fördelaktigt 

på det sätt att hon inte behöver betala direkt och får möjlighet att skicka tillbaka produkten 
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innan köpet är fullt genomfört. På frågan om hon alltid betalar med faktura uppger hon att hon 

kan anpassa sig om det är så att betalningen fungerar på så sätt att man kan logga in via sin egen 

bank, och på så sätt genomföra köpet. Det känns enligt IF11 tryggare än att skriva in 

kortuppgifter. IF11 uppger att det inte alltid behöver vara faktura och hon menar att anledningen 

till detta kan vara att hon är bekväm för stunden och menar vidare att det kan vara lite smidigare 

att betala direkt. 

 

IF11 kan inte minnas att hon någon gång har avbrutit ett köp på grund av betalningslösningen. 

Något som skulle kunna få henne att avbryta ett köp är om känslan hade varit otrygg, om hon 

får ett oseriöst intryck av webbsidan och om hon är tvungen att registrera sina uppgifter. Hon 

utvecklar hur det känns oseriöst; det är otydlig information om hur det skall gå till. Det kan 

också röra sig om den generella uppfattningen om sidan, själva utseendet kan påverka, ju mer 

strukturerat och snyggt det ser ut desto mer trovärdigt uppfattar IF11 det. 

 

En säker betalning för IF11 är att hon får möjlighet att se varan innan betalningen genomförs. 

Hon förklarar att möjligheten räcker för att hon skall känna sig tryggare och säkrare. Själva 

betalningsprocessen brukar inte ha jättestor påverkan på IF11 vilja att genomföra ett köp utan 

menar att det är helhetsintrycket som avgör, hon uppger att hon ser betalningsprocessen som en 

rätt stor del av helhetsintrycket men att det inte är det första hon kollar på. Hon uppger att hon 

ser e-handling som ett paket, där många faktorer måste fungera utan bekymmer, det kan 

exempelvis röra sig om den tidigare nämnda informationen eller att köpet blir bekräftat på något 

sätt.  

4.2.12 Informant 12 

Informant 12, hädanefter kallad IF12, är en 48-årig kvinna som uppskattningsvis handlar i snitt 

en gång i månaden. Det vanligaste köpet är något till hemmet, exempelvis inredning som 

betalas, om det finns möjlighet, via faktura. Anledningen till det är att IF12 då vet att hon får 

hem varan innan betalningen, men det händer att hon betalar via kort eller Internetbank också. 

Det senaste köpet skedde via faktura och gick enligt IF12 till på ett smidigt sätt.  

IF12:s vetskap om befintliga betalningssätt är relativt god. Hon nämnde att hon vet hur 

fakturabetalning, kortbetalning och betalning via Internetbank fungerar och att det är de tre 

vanligaste alternativen. 

 

Vid köp på Internet reflekterar IF12 över betalningen först när hon kommer dit. Hon berättade 

att det först är när hon kommer till kundvagnen eller kassan som hon tänker på vad det finns 

för betalningsalternativ att välja på, och att hon inte tänker så mycket på det innan själva 

betalningen äger rum.  

IF12 föredrar helst betalning via faktura, av anledningen att man får hem grejerna innan 

betalningen sker. Hon betonade dock att det samtidigt är besvärligt att få en massa 

pappersfakturor, och att det är ett argument till att Internetbank är smidigare. Men det står 

mellan faktura och Internetbank, och det är de två sätten som IF12 främst väljer vid betalning 

via Internet. 

 

På frågan om IF12 kan anpassa sig beroende på vad hon handlar eller vart hon handlar svarade 

hon att det händer ganska sällan, då viljan att få produkten är större. Kan hon till exempel inte 

välja något mer än kortbetalning påverkar det inte köpet, förutsatt att det inte är en utländsk 

sida. IF12 berättade att hon sällan handlar via utländska sidor, och känner sig lite skeptisk till 

att lämna ut kortuppgifter på en sådan sida. 
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Vad som karaktäriserar ett bra betalningssystem enligt IF12 är möjligheten att välja utifrån vad 

som passar en bäst. Hon menade samtidigt på att det är besvärligt om det inte fungerar när man 

väl är på sidan; att man kanske inte får rätt information om att det är klart, eller vart man ska 

klicka för att gå vidare. Vikten av att det ska vara tydligt vad man ska göra och hur det ska göras 

är stor enligt IF12. Hon berättade att det kan bero på att man kanske inte har varit inne på just 

de sidorna där det är otydligt tidigare och att det har hänt att det har krånglat någon gång, och 

efterlyste därför mer tydlighet på E-handelssidorna.  

 

Det viktigaste vid köp via Internet i IF12:s mening är att hon får en bekräftelse på att köpet har 

genomförts och att det visas på ett tydligt sätt. Hon poängterade även att någon form av kvittens 

är tryggt, så att hon kan spåra köpet om det skulle uppstå fel. Hon berättade att man ofta får ett 

mail eller ett ordernummer så att man kan hänvisa till något, annars känner hon sig bortkommen 

om ett fel skulle inträffa. 

 

Det var just tydligheten kring vilka betalningssätt som finns och hur det går till som togs upp 

vid frågan om vad som krävs för att hon ska handla på en E-handelssida där hon aldrig har 

handlat innan.  

 

IF12 ser faktura eller Internetbank som de två säkraste betalningarna. Vid fakturabetalning 

berättade hon om känslan att man vet att man får en bekräftelse, samt att fakturan skickas hem 

och att hon då kan ha koll på hela kedjan. Annars tycker hon att Internetbank fungerar bäst, av 

anledningen att hon har koll på vart hon går in, väljer vilket konto hon ska betala med samt att 

hon inte behöver fylla i kortuppgifter.  

 

På frågan om IF12 känner till ”Trygg E-handel” svarade hon att hon har sett den, men inte 

riktigt reflekterat över den djupare än att det är en slags kvalitetsmärkning som innebär att man 

kan lita på företaget. Hon poängterade även att hon tycker det är bra att den finns och att det är 

bra att man får en bekräftelse på att sidan uppfyller ett antal krav. 

 

Huruvida betalningsföretag som Klarna påverkar IF12:s köp svarade hon att det är ett välkänt 

företag som känns tryggt. IF12 har vid flera tillfällen använt Klarna och uppskattar deras 

tjänster.  

 

På frågan hur stor påverkan själva betalningsprocessen har på IF12:s benägenhet att genomföra 

ett köp svarade hon att det absolut är viktigt för att hon vet att det finns många sidor som kanske 

inte riktigt är att lita på. Hon betonade vikten av man ska känna sig säker och att det fungerar 

bra med betalning samt att man får sin beställning. Hon berättade även att om hon får dela upp 

det på något sätt så är det kanske inte betalningen som avgör om hon ska beställa via Internet 

eller inte, utan att det kanske mer är summan som avgör. Om det är en billigare produkt är det 

inte lika farligt att eventuellt gå miste om pengarna, men när det rör sig om tusentals kronor blir 

det viktigare enligt IF12. 
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5. Analys 
 

 

I följande kapitel presenteras genomförd analys. Analysen bygger på den insamlade empirin 

och jämförelser genomförs med den relaterade litteraturen för att påvisa likheter och 

skillnader.  

 

 

 Kategoriserade barriärer 

 

De kategorier som togs fram under den tematiska innehållsanalysen (se beskrivning av 

analysprocess i kapitel 2.7.1) kan översättas till barriärer. Varje kategori eller barriär 

tillfördelades koder som berör saker som påverkar barriärerna positivt och/eller negativt (se 

tabell 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Säkerhet 

Positiva faktorer: 

Legitimering 

Säkerhetskod 

Använder BankID 

Använder Mobilt BankID 

Trygg e-handel 

Säkerhetsmarkering 

Certifieringar 

 

Negativa faktorer: 

Endast fylla i kortuppgifter 

Inga säkerhetsmärkningar 

 

 

 

 

 

 

Trygghet och förtroende 

Positiva faktorer: 

Bra omdömen 

Känt företag 

Tydliga betalningsalternativ 

Flera betalningsalternativ 

Välja alternativ själv 

Bekräftelse/kvitto 

Feedback 

Certifieringar 

 

Negativa faktorer: 

Otydlig information 

Tvång till visst betalsätt 

Oseriöst intryck 

 

 

 

 

Användbarhet och utseende 

Positiva faktorer: 

Tydlig information om betalningsprocess 

Smidigt 

Enkelt att använda 

Snabbt 

Spara kortuppgifter 

 

Negativa faktorer: 

Oseriöst intryck 

Stavfel 
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Krångel  

 

 

 

Integritet och avskildhet 

Positiva faktorer: 

Spara kortuppgifter 

 

Negativa faktorer: 

Spara kortuppgifter 

Irrelevant information  

Tabell 4 - Kategoriserade barriärer 

 

För att tillgodose en överblick över de faktorer som har påverkan på de kategoriserade 

barriärerna samt dess inbördes förhållanden följer nedan en graf (se figur 5). På grafens vänstra 

sida visualiseras olika faktorer som har en positiv påverkan på barriärerna, och på dess motsatta 

sida visualiseras faktorer som har en negativ påverkan. I figuren visualiseras ett förhållande 

mellan användbarhet och utseende och trygghet och förtroende. Det detta säger är att det finns 

faktorer i relation till användbarhet som kan ha en positiv eller negativ påverkan på den 

kategoriserade barriären trygghet och förtroende. Som kan utläsas i föregående tabell (tabell 4) 

finns faktorer som står i relation till de båda kategorierna, exempelvis faktorn ”oseriöst intryck”. 

Ett ytterligare exempel är ”otydlig information” och ”tydlig information”. Mellan dessa faktorer 

går det att se en relation. Otydlig information har sin grund i den kategoriserade barriären 

användbarhet och utseende men har också en relation och påverkan på kategoriserade barriären 

trygghet och förtroende. 

 

Betalningssystem

BankID

Säkerhetsmarkering

SET

Säkerhet

Trygghet och 
förtroende

Bättre

Tydlighet

Betalningsalternativ

Information om 
betalningsprocess

Tydliga steg

Feedback

Användbarhet/
utseendeSnabbhet

Ingen överflödig 
information

Företaget

Goda omdömen

 Känt  företag Integritet och 
avskildhet

Certifieringar

Säkerhet

Integritet och 
avskildhet

Endast kortuppgifter

Dåliga omdömen

Mindre känt företag

Sämre

Inga 
säkerhetsmarkeringar

Trygghet och 
förtroende

Otydlig information

Tvång till visst 
betalningssätt Otydlig 

betalningsprocess

Ingen bekräftelse på 
köp

Användbarhet/
utseende

Irrelevant 
information

Stavfel

Oseriöst intryck

Faktura

Endast nödvändig 
information

Spara kortuppgifter

Spara kortuppgifter

 
Figur 5 – Faktorer som påverkar positivt respektive negativt (egenkomponerad) 

5.1.1 Säkerhet 

Det är svårt att definiera för användare av e-handelssidor exakt vad som är säkert och hur det 

är säkert, men de finns faktorer som ökar eller upplevs som säkrare. Kim, et al., (2010) 

poängterar att betalningssystemets förtroende påverkas av konsumenternas uppfattning om 

systemets säkerhet, där av upplevd säkerhet. Något som var genomslående för i princip samtliga 
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informanter var möjligheten till att genomföra någon form av legitimering, exempelvis via 

bankID eller någon form av kod. Detta var något som enligt informanterna ökade känslan av 

att det är en säker betalning. Två av informanterna uttryckte sig på följande sätt: 

 

”När jag handlar med kort brukar man få upp en bekräftelse och skriva in en kod 

efteråt och bekräftar att jag handlar med mitt Swedbank kort, det är väl bra så 

att inte vem som helst kan ta mitt kort och betala på Internet. Så antingen att man 

bekräftar med kod eller med mitt bankID… det känns säkert.” (Informant 1) 

 

“Direktbetalning, mest direktbetalning via internetbanken tror jag är det 

vanligaste. Då jag får konfirmera med en bankdosa, det känns säkrare.“ 

(Informant 7) 

 

Citaten var talande för många av de involverade informanterna och flertalet betonade 

osäkerheten vid e-handelsplatser där det enda kravet att fylla i kortuppgifter för att genomföra 

ett köp. Detta var något som skulle få flertalet informanter att avbryta köpet trots att de lade 

stor vikt på att det skulle gå så snabbt och smidigt som möjligt. Trots det att snabbhet, smidighet 

och enkelhet var tre genomgående ord vad gäller karaktärisering av ett bra betalningssystem 

var i princip samtliga informanter villiga att reducera dessa faktorer till förmån av någon form 

av legitimering, kod eller bekräftelse vilket ses som tryggare och säkrare. En utav informanterna 

poängterade en balans mellan snabbhet och säkerhet vilket BankID är enligt denne och det får 

summera ovanstående stycke: 

 

“Jag tycker det är bra det där med BankID alltså. Det är en bra balans på 

snabbhet och trygghet tycker jag. Tills dom kommer på något bättre kommer jag 

väl att använda det hela tiden liksom.” (Informant 3) 

 

Utöver möjligheten att bekräfta köpet med legitimering eller kod letade flera av informanterna 

efter någon typ av säkerhetscertifiering (se kapitel 3.5), men endast en Informant kunde svara 

på vad certifieringarna faktiskt innebar.  Trots detta var den generella inställningen att e-

handelsplatser med någon form av certifiering upplevdes som aningen säkrare samtidigt som 

några informanter förklarade att certifieringarna inte hade någon eller liten påverkan. Detta 

betonar vikten av att e-handelsföretaget bör enligt Vos, et al., (2014) och Kerkhof & van Noort 

(2010) sträva efter integritets- och säkerhetsmärkningar på webbsidan och att kunden bör titta 

efter dessa. 

 

“Jag vet bara att det står Trygg E-handel, inte mer med det. Det står för något 

bra liksom.” (Informant 3)   

 

“Jag brukar, det finns något som heter secured by eller vad det står, jag kommer 

inte ihåg riktigt, men det kollar man efter.” (Informant 5) 

 

 

Konsumenten har tidigare sett certifieringen och associerar den utan direkt kunskap om dess 

faktiska innebörd vad gäller betalningssystem men den upplevs som något som står för säkerhet, 

vilket ingjuter en trygghet hos konsumenten. Certifieringarnas roll i förhållande till andra 

faktorer kan dock ses som relativt liten, det är ingen avgörande faktor men bidrar till ökad 

upplevd säkerhet för de flesta av informanterna.  
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5.1.2 Trygghet och förtroende    

Samtliga informanter poängterade själva företagets betydelse och vikt vid köp via Internet. Den 

generella uppfattningen var att företaget har en stor om inte den största påverkan på 

konsumentens förtroende vilket stärker Chen och Barnes (2007) teori om att företagets 

upplevda rykte relaterar till det initiala förtroendet. Chen och Barnes (2007) menar att företagets 

storlek inte har någon inverkan på konsumentens initiala förtroende vilket avviker från denna 

studie. Den generella uppfattningen i denna studie är att informanterna tenderar att ha större 

förtroende för företag av större storlek, det vill säga ett företag som är väl etablerat på 

marknaden. Företagets betydelse kan ses som en stor faktor som har direkt påverkan på 

förtroendet för betalningssystemet. För att summera det ovan nämnda var det genomgående 

intrycket var att informanterna reflekterade betydligt mindre kring betalningslösningen då de 

hade stort förtroende på företaget, och kunde därutöver stå ut med en mer krånglig 

betalningslösning.  

 

“Alltså, när jag är inne på en sida som jag känner igen, ett företag som jag känner 

igen, och jag ser vad det är och har läst bra omdömen… bara det ger ganska 

mycket för min del.” (Informant 3) 

 

En ytterligare uppfattning som växte fram är att om företaget är ”känt”, alltså att informanten 

känner igen företaget sedan innan tenderar förtroendet att byggas betydligt snabbare, och 

således reflekterar konsumenten mindre vad gäller betalningslösning. Det går att argumentera 

att detta har stark förknippning med Chen och Barnes (2007) teori om att uppfattat gott rykte 

om företaget är positivt relaterat till online-förtroende inom e-handel. För att tillgodose ett 

talande exempel följer här ett citat som berör informationslagring på en e-handelsplats:  

 

“Jag skulle nog inte spara uppgifterna var som helst, men skulle jag till exempel 

handla på Elgiganten så skulle jag nog lita på att dom. Men är det något nytt 

företag så skulle jag nog inte gett ut kortuppgifterna hur som helst.” (Informant 

1) 

 

Det allmänna intrycket går att tolka på följande sätt; upplever konsumenten ett stort förtroende 

för själva företaget, kommer konsumenten således per automatik att ha en grundinställning med 

stort förtroende för betalningssystemet.  

 

De flesta informanter nämnde någon gång att de brukar läsa omdömen och recensioner från 

tidigare kunder för att på så sätt skapa sig en bild av företaget. Därefter görs en bedömning om 

företaget och webbsidan går att sätta sitt förtroende till. Generellt betonade informanterna 

företagets betydelse extra mycket om det var en webbsida där de aldrig handlat innan, vilket 

kan summeras med följande citat: 

 

“Ja det är att jag kan läsa recensioner av kunder som handlat där innan, för att 

säkerställa att det faktiskt fungerar. Själva betalningen har nog inte så stor 

betydelse… det är mer företaget som jag bryr mig om, om jag kan lita på 

företaget.” (Informant 8) 

 

Att främja omdömessystem och liknande kan alltså vara en stark bidragande faktor till 

konsumenters val om att genomföra ett köp på en viss e-handelssida, det kan förvisso få en 

negativ effekt om omdömena är därefter. Omdömessystem och liknande är vi inte kapabla till 

att analysera djupare i denna studie utan detta får lämnas till andra studier. Den generella 
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uppfattningen baserat på informanterna är dock att omdömessystem innehar en stor roll för 

konsumenters beslutsprocess. 

 

Utöver företaget som sådant går det att urskilja andra faktorer angående betalningslösningen 

som relaterar till trygghet och förtroende. En faktor som tydligt stack ut var behovet av flera 

betalningsalternativ. Trots att samtliga informanter i princip alltid använde ett favoriserat 

betalningsalternativ betonar de vikten av valmöjligheter och att detta uppfattas som tryggt och 

förtroendeingivande. Detta är något som går i linje med Obie (2011) som menar att flera 

betalningsalternativ ökar konsumentens bekvämlighet och förtroende. Av informanterna går det 

att se att tvång till ett visst betalningssätt kan ses som misstänksamt och irriterande. En av 

informanterna menar att hon hade blivit mycket tveksam om det endast fanns ett alternativ, trots 

att det var det betalningssätt som hon föredrog. Utöver att brist på betalningsalternativ riskerar 

att begränsa eventuella kunder vilket går att utläsa i Svenskhandel (2016)  tenderar det alltså att 

även att reducera den upplevda tryggheten och förtroendet.      

 

”Även fast jag alltid betalar på ett visst sätt uppskattar jag att det finns olika 

betalningssätt. En sida genererades en faktura automatiskt och så skickade dom 

en länk där jag var tvungen och gå in och ändra så att jag kunde betala med 

kreditkort. Det borde det åtminstone finnas information om eller ännu bättre att 

man kan välja direkt på sidan.” (Informant 9) 

 

Något som inte relaterar direkt till själva betalningssystemet men som flertalet informanter 

poängterade var bekräftelse på köpet och osäkerheten som uppstår när köpet inte tydligt 

markeras som genomfört. Frågor uppstår som; Är köpet klart? Kommer jag få min produkt? 

Vad händer nu? Av informanterna att döma bör således företag beakta feedback och bekräftelse 

i form av kvitto eller dylikt av yttersta vikt för att undvika reducerad trygghet hos 

konsumenterna.  

5.1.3 Användbarhet och utseende 

Det allmänna intrycket av vad som karaktäriserar ett bra betalningssystem präglades av orden 

snabbt, smidigt och enkelt följt av säkert. Något som vi fann intressant var att majoriteten av 

informanterna lade generellt större fokus på de tre första orden än själva säkerheten. 

Betalningen skall enligt de flesta informanter helt enkelt bara flyta på och vara ett så litet hinder 

som möjligt, när de väl bestämt sig för en produkt skall det i princip vara klart. En av 

informanterna uttryckte sig på följande sätt: 

 

“När jag väl valt vad jag ska ha så ska det bara flyta på därefter, själva 

betalningen får inte vara något hinder… Det är som att gå in i en vanlig butik, 

jag har bestämt mig för varan och provat den och så går jag till kassan och så är 

det en jävla kö, ne då skiter jag i det helt enkelt. Det är lite så jag tänker.”  

(Informant 9) 

 

Flertalet informanter var inne på samma spår som ovan citat, det skall helt enkelt bara fungera 

och får inte vara krångligt. Frågan är då hur det bör vara för att det skall upplevas som snabbt, 

smidigt och enkelt? Laudon och Guercio Traver (2013) pratar om att betalningssystemet skall 

vara lätt att använda som en betydande faktor men vilket kan strida mot systemets 

säkerhetsaspekter. De menar att för mycket säkerhet kan skada lönsamheten, medan otillräcklig 

säkerhet eventuellt kan försätta verksamheten i konkurs. Det som framkom av informanterna i 

relation till smidigt var bland annat att ingen överflödig information bör krävas, tydliga steg 

och tydlig information om betalningsprocessen. Abrazhevich (2004) poängterar att 
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betalningsprocessen inte skall vara en sofistikerad eller komplex uppgift utan bör vara 

utformade på ett användarvänligt sätt, vilket stämmer in med det generella intrycket av 

informanterna. Samtidigt är intrycket att det inte får vara för ”lätt”, vilket kan leda till 

misstänksamhet, i den mån att legitimering eller dylikt offras till förmån för enkelhet och 

snabbhet. Detta betonar vikten av användbarhet och godtagbarhet vilket stärker relevansen av 

studierna gjorda av exempelvis Abrazhevich (2004), Changsu, et al., (2010) och Hsiao-Cheng, 

et al., (2002) som alla betonar vikten av användbara och godtagbara betalningssystem. För att 

tillgodose en annan vinkel går det att utläsa att majoriteten av informanterna föredrog 

kortbetalning med den genomgående motiveringen: det är smidigt och går snabbt. 

 

”För min del är det ett system som jag ska känna till, att det är enkelt och smidigt 

och att jag vet att det blir en kontakt mellan min bank och den som jag betalar 

till. Det smidiga är att det är ett system som jag känner till och jag vet rutinen för 

hur betalningen går till.” (Informant 6) 

 

Flertalet informanter betonade vikten av helhetsintrycket, att det skall se seriöst och 

professionellt ut vilket ökar förtroendet för webbsidan och betalningsprocessen. Något som 

skulle kunna påverka detta var tvivelaktig information, stavfel, ostrukturerade sidor och sidor 

som inte går att anpassa till geografisk position. 

 

En annan viktig aspekt som togs upp av flera användare var vikten av att det ska vara tydligt. 

Både vad rör vilka betalningsalternativ som finns och hur betalningsprocessen går till. Flertalet 

informanter tryckte på att det inte får uppstå otydligheter och tvetydigheter vad gäller 

betalningen och hur de som konsumenter ska gå tillväga. Ett eventuellt hinder eller barriär vid 

betalning via Internet enligt Vos, et al (2014) är just informationsinnehåll vilket det ovan 

nämnda går att relatera till.  

 

”Men det är ju besvärligt om det inte fungerar när man väl är på sidan; att man 

kanske inte får upp information om att det är klart, eller att man ska klicka där… 

det ska ju vara tydligt vad jag gör hela tiden” (Informant 12) 

  

5.1.4 Integritet och avskildhet 

Vad gäller lagring av kortuppgifter fanns det tydliga kontraster bland informanterna, en del var 

mycket positiva till funktioner som denna men andra uppgav sig bli mer eller mindre avskräckta 

av funktionen. Endast alternativet att spara kortuppgifterna tenderade att reducera tryggheten 

hos vissa informanter. Det generella intrycket är att det inte får vara ett tvång eller att 

kortuppgifter eller personlig information sparas automatiskt men att det är godtagbart att 

alternativ om lagring tillgodoses. Hur företag bör gå tillväga med lagring av uppgifter är 

tillsynes en skör balansgång och ämnet bör hanteras av vidare studier för att skapa ett större 

djup inom problemområdet.  

 

“Det är när man kan välja lite alternativ själv och att man kan spara 

kortuppgifterna så att dom är tillgängliga nästa gång man skall handla där. Jag 

tycker det är praktiskt att spara kortuppgifterna.” (Informant 1) 

 

“Ja jag är väldigt skeptisk ibland, jag brukar ehh.. Ja på sättet jag lämnar ifrån 

mig mina uppgifter. Jag brukar tänka på hur det kan användas och så, det brukar 

jag tänka på. Sen brukar jag tänka lite extra när dom vill att jag skall spara 
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uppgifter. Det räcker nästan för mig att bli osäker bara alternativet finns.”  

(Informant 11) 

 

En annan aspekt inom området var osäkerhet kring hur uppgifterna kommer att behandlas. Att 

privata uppgifter, så som kortuppgifter, ska behandlas på ett konfidentiellt sätt var något som 

flera informanter tog upp. Abrazhevich (2004), Changsu, et al., (2010), Chou, et al., (2004), 

Hsiao-Cheng, et al., (2002) och Tsiakis & Sthephanides (2005) betonar vikten av att skydda 

konsumentens privata information samt att information inte skall kunna ändras. Detta är dock 

något som är svårt för konsumenten att säkerställa eller påverka, mycket ligger i företagets 

händer. Av informanterna att döma bör det finnas tydlig information om hur uppgifterna 

kommer att behandlas.  

 

”Även att det inte blir en situation där dom kan använda mina uppgifter flera 

gånger, kontouppgifterna, eller visakortsnummer och sådär.” (Informant 6) 

 

Den generella uppfattningen var att informanterna inte reflekterar speciellt mycket över vad 

som kan hända om uppgifter kommer i fel händer. Då själva integriteten som enskild faktor är 

svår att säkerställa för informanterna är det snarare helhetsperspektivet som avgör om 

konsumenten kan sätta sin tillit till hur uppgifterna kommer att behandlas.   

 Motiv till betalningssätt 

Tabell 5 beskriver olika betalningssätt och motiv till varför informanterna föredrar respektive 

betalningssätt. Siffrorna inom parantes beskriver hur många gånger ordet nämnts i förhållande 

till betalningssätt. Exempelvis har ordet ”smidigt” förekommit i samband med kortbetalning 

fyra gånger. Detta gjordes för att besvara delfrågan ”Varför väljer konsumenter ett visst 

betalningssätt?”. Syftet med frågan är att få en annan vinkel som kan tillgodose information 

till den huvudsakliga forskningsfrågan. Genom att undersöka varför konsumenterna väjer ett 

visst betalningssätt och varför de föredrar just detta kan således den generella bilden förtydligas. 

 

 
Betalningssätt Motiv Motiv Motiv Motiv Motiv Motiv 

Kortbetalning Smidigt (4) Snabbt (3) Betala direkt 

(3) 

Vanesak Allt på 

samma 

ställe 

 

Faktura Bra vid 

dyrare köp 

(2) 

Enkelt att 

sköta 

returer (2) 

Får hem 

varorna 

innan 

betalning 

Vill inte 

lämna ut 

uppgifter 

(2) 

Behöver 

inte betala 

direkt 

Tryggt 

Direktbetalning 

via Internetbank 

med 

dosa/BankID 

Smidigt (3) Säkert att 

legitimera 

(2) 

Snabbt Betala 

direkt 

Tryggt  

Tabell 5 – Motiv till betalningssätt 

 

Som kan utläsas i tabellen var ord som ”smidigt” och ”snabbt” utstående begrepp och motiv till 

varför ett visst betalningssätt väljs. Detta är begrepp som var utstående i relation till den 

generella bilden över hur ett betalningssystem bör vara. Den generella uppfattningen kan tolkas 

på så sätt att konsumenter som väljer kortbetalning har en annan generell positiv attityd 

jämtemot betalningar via Internet. Konsumenter som föredrar faktura eller har ett stort behov 

av interaktion med relaterad bank tenderar att ha en annan attityd, en mer kritisk 

grundinställning jämtemot betalningar via Internet. De tre betalningsalternativen kan placeras i 
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en hierarki; kortbetalning (låg grundosäkerhet) – direktbetalning via Internetbank (viss 

grundosäkerhet) – faktura (hög grundosäkerhet). Att de som tenderar att ha en hög 

grundosäkerhet väljer faktura skulle kunna förklaras med att det uppfattas som tryggt och vant 

enligt Lundén (2000). Han menar även att det är det enklaste betalningssättet. Det är värt att 

betona att samtliga informanter som föredrog kort tenderade att bli osäkra vid avsaknad av 

säkerhetsfunktioner, dock inte i samma utsträckning som de som föredrog direktbetalning via 

Internetbank eller faktura.   
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6. Diskussion  
 

 

I detta kapitel presenteras författarnas egna reflektioner och tankar kring ämnet och de resultat 

studien nått fram till. Kapitlet kan ses som en introduktion till efterföljande slutsatser. 

 

 

E-handel och betalningar över Internet är fortfarande ett hett och intressant ämne. Som det går 

att utläsa i studien finns det fortfarande utmaningar som behöver adresseras och bemötas. Det 

finns en mängd faktorer som har påverkan på konsumentens köpintention vad gäller 

betalningssystem. Om du adderar detta med helheten av e-handel, alltså områden utöver 

specifikt betalningssystemet går det snabbt att inse att det finns mycket att överväga och ta 

hänsyn till. 

 

Något som var slående för studien var att begreppen enkelhet och snabbhet tenderade att 

värderas högre än säkerhet. Dock var i princip samtliga informanter villiga att offra dessa 

faktorer för någon form av säkerhetsfunktion, exempelvis en tvåvägsautentisering som BankID. 

Med detta sagt går det att se en skör balansgång mellan snabbhet och säkerhet, vilket kan ses 

som en stor utmaning för företag som på något sätt tar betalt över Internet. Vilket som tidigare 

nämnts i teorin är att vid en betalningsprocess bör det vara få om några faktorer som 

komplicerar eller ökar komplexiteten för kunderna, vilket poängterar den sköra balansgången. 

Säkerhet och snabbhet kan ses som två faktorer som är i ett starkt förhållande och påverkar 

varandra.  

 

Att tillgodose flera betalningsalternativ har visat sig ha stor betydelse. Det går att gissa sig till 

att det självklart har betydelse på det sättet att konsumentens föredragna betalningssätt skall 

finnas tillgängligt. Denne kanske aldrig skulle kunna tänka sig att betala på något annat sätt än 

exempelvis kort. Det intressanta är dock att flera betalningsalternativ även ökar konsumentens 

trygghet trots att konsumentens föredragna betalningssätt finns tillgängligt och att konsumenten 

inte kan tänka sig något annat. Det är alltså av två fördelaktiga anledningar för företag att 

tillgodose flera betalningsalternativ.  

 

Det kan argumenteras för att det finns ett starkt samband mellan konsumentens förtroende för 

betalningssystemet och konsumentens förtroende för företaget. Detta går att dra paralleller till 

den relaterade teorin där det framkommer att det är mer sannolikt att användare och handlare 

använder ett osäkert betalningssystem från ett pålitligt företag än ett säkert betalningssystem 

från ett opålitligt företag. Det är dock oklart här vad som exakt menas med ett osäkert 

betalningssystem och säkert betalningssystem, är det rent tekniska aspekter eller personens 

uppfattning? För att öka konsumentens förtroende för företaget kan företaget skaffa 

certifieringar genom att uppfylla ett antal krav. Som tidigare nämnts är detta något som företag 

bör sträva efter. Det går dock att argumentera utifrån denna studie att certifieringarnas betydelse 

skiftar och behöver inte alltid vara en betydelsefull faktor. Det finns tendenser i studien som 

pekar mot att certifieringarna har större betydelse för mindre etablerade företag. Vi kan inte 

tillgodose mycket mer djup i detta utifrån denna studie men det är en intressant aspekt.  

 

Det finns mycket skrivet och många studier utförda kring ämnet e-handel och 

konsumentbeteende, vi ansåg dock att det fanns en avsaknad kring studier med fokus på 

betalningssystem och hur rent konkret eventuella barriärer mellan kund och företag kan 

reduceras. Detta är något som vi anser är till stor nytta för verksamheter som utvecklar eller 
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bedriver e-handelsplatser. Studien tillgodoser en ökad förståelse för de barriärer som existerar 

mellan e-handelsföretag och konsument samt hur dessa kan bemötas och reduceras genom 

konkreta exempel. I den teoretiska delen behandlas en mängd olika teorier kring vad som 

påverkar konsumenten vid betalning över Internet och betalningssystemets roll inom e-handel, 

för att senare kunna utmana detta och utveckla dess innebörd. Värt att ta i beaktning är dock att 

det finns väldigt mycket skrivet inom ämnet och vi kan inte garantera att all relevant teori har 

samlats in och behandlats vilket hade kunnat innebära att relevant input till problemområdet 

missats. 

 

Trots att det finns mycket skrivet inom området är det fortfarande ett relativt nytt område som 

ständigt förändras, och det i snabb takt. Vi anser därför att det finns ett ständigt behov av nya 

studier kring ämnet. Fler aktörer och olika tekniska betalningssätt dyker ständigt upp på 

marknaden vilket leder till frågor som berör hur dessa kommer påverka konsumenters och 

verksamheters förhållningssätt? En intressant aspekt utifrån resultatet är tryggheten som 

resultat av interaktion med bank. Vilket onekligen är en utmaning för företag som vill göra sig 

oberoende av banker.  

 

Studien ger upphov till en mängd intressanta områden för vidare studier. Varje barriär och hur 

de skulle kunna reduceras skulle kunna studeras djupare för att skaffa en större förståelse. 

Studien skulle kunna genomföras med ett rent designfokus och anta form i en experimentell 

studie för att på så sätt undersöka hur dessa barriärer kan bemötas eller reduceras genom ren 

design.   
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7. Slutsats  

 

Kapitlet redogör för de slutsatser och resonemang studien resulterat i. Slutsatserna presenteras 

under respektive forskningsfråga. Kapitlet följs av diskussion kring de framtagna slutsatserna 

vilket inkluderar motiv och argumentation. 

  

 

Studiens frågeställning lyder enligt följande: 

”Hur påverkar betalningssystem och dess eventuella barriärer svenska konsumenters 

köpintention vid e-handel hos företag samt hur kan dessa barriärer reduceras?” 

 

Studien har kommit i kontakt med flertalet begrepp och faktorer som berör betalningssystem 

och dess lösningar. En generell slutsats är att det finns många faktorer som antingen uppfattas 

som negativa eller positiva som har inverkan på konsumentens köpintention. För att möjliggöra 

att besvara huvudfrågan i störst möjliga utsträckning formulerades två delfrågor: 

 

1. ”Vilka barriärer existerar som hinder för konsumenten vid betalning över Internet?” 

2. ”Varför väljer konsumenter ett visst betalningssätt?” 

 

Vi börjar med att besvara den första: 

 

Fyra huvudsakliga kategoriserade barriärer har identifierats varav det finns flera olika faktorer 

som påverkar dessa, antingen positivt eller negativt. De kategoriserade barriärerna är: säkerhet, 

trygghet och förtroende, användbarhet och utseende, integritet och avskildhet. 

 

För att besvara den andra delfrågan: 

 

Den huvudsakliga anledningen till att konsumenter föredrar kortbetalning är att det uppfattas 

som en snabb och smidig process. Det samma gäller direktbetalning via bank med skillnaden 

att det också upplevs som ett säkrare alternativ. Konsumenter som föredrar faktura tenderar att 

ha ett mindre förtroende för betalningar via Internet och reflekterar mer över risker. Det kan 

också vara av den anledningen att det känns säkrare och tryggare att se produkten innan 

konsumenten genomför betalningen. Värt att notera är att det var endast två som föredrog 

faktura vilket gör det svårt att dra allt för stora slutsatser kring varför konsumenter väljer just 

faktura.   

 

Det går att uttyda att konsumenter betonar faktorer som smidighet, snabbhet och säkerhet och 

att dessa påverkar valet av betalningssätt. Samtidigt kan vi urskilja att det rent generellt finns 

olika attityder och grundinställningar gentemot betalningar via Internet hos konsumenter, vilket 

kan påverka valet av betalningssätt.  

 

För att besvara huvudfrågan presenteras de olika barriärerna och hur de påverkar konsumenten.  

 

Säkerhet Betalningslösningar som innehar någon form av legitimering bidrar 

till ökad upplevd säkerhet och trygghet. Konsumenten är generellt 

villig att offra de utstående faktorerna smidighet, enkelhet och 

snabbhet för någon form av legitimering eller kod då det upplevs som 

både smidigt och säkrare. 
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Säkerhet Säkerhetscertifieringarnas betydelse varierar. Det tenderar dock att 

vara mer värdefullt för mindre e-handelsföretag. 

 

Trygghet och 

förtroende 

Att tillgodose flera betalningsalternativ är av yttersta vikt, detta av 

två huvudsakliga anledningar: Vissa konsumenter kan välja att 

avbryta köpet om deras favoriserade betalningsalternativ inte 

existerar samt att det bidrar till ökad trygghet även om det existerar. 

Ett eller ett fåtal alternativ tenderar att resultera i osäkerhet och 

misstänksamhet. 

 

Användbarhet och 

utseende 

God användbarhet i form av enkelhet och smidighet är av yttersta 

vikt. Har konsumenten kommit så pass långt att denne är villig att 

påbörja en betalningsprocess är redan många barriärer passerade. I 

denna process skall det bara flyta på. Överflödiga krav på uppgifter 

eller otillräcklig information har en stor negativ påverkan på 

barriären användbarhet och utseende och kan resultera i avbrutet köp. 

 

Användbarhet och 

utseende 

Tydlig information om betalningslösningen och hur betalningens 

process går till ökar konsumentens trygghet. 

 

Integritet och 

avskildhet 

Det finns en hårfin gräns mellan effektivitet och upplevd säkerhet vad 

gäller funktioner som möjliggör lagring av kortuppgifter för att göra 

köpprocessen smidigare. Funktionen främjar användbarheten och 

faktorer som enkelhet och snabbhet men kan göra andra konsumenter 

osäkra och kan ses som ett hot mot integriteten.   

 

 

 Vidare forskning 

 

Denna studie fokuserar på betalningssystem från ett konsumentperspektiv, och det vore av 

intresse för vidare forskning som behandlar problemområdet från ett företagsperspektiv. 

Exempelvis hur företag arbetar för att bemöta dessa barriärer och utmaningar samt hur 

tankegångarna skiljer sig mellan företag och konsument. En annan intressant aspekt som 

tidigare benämnts är hur dessa barriärer skiljer sig gentemot människor som inte anammat e-

handel. 

Studien ligger på ett relativt generellt plan vilket ger upphov till vidare studier på en mer 

detaljnivå, exempelvis: 

 Användbarhetsperspektiv vad gäller betalningsprocessen, exempelvis hur 

betalningsprocessen kan utformas för att främja köpintentionen? 

 Hur hittas en bra balans mellan säkerhet och snabbhet vad gäller betalningssystem? 

 En större kvantitativ undersökning kring motiv till val av betalningsalternativ för att 

på så sätt kunna anpassa alternativen utefter den generella behovsbilden.  

 Hur rent konkret kan barriärer mellan konsument och företag i en B2C-e-handel 

reduceras? 

För att komma fram till hur företag bör optimera sina betalningssystem kan det vara av 

intresse att göra fallstudier på specifika företag och deras betalningssystem. Detta kan ge 

intressanta vinklar och besvara hur barriärerna kan minskas, utifrån företagets perspektiv.   
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8. Metodutvärdering 

 

I följande kapitel redogörs hur vida studien förhåller sig till de kriterier som presenterades i 

kapitel 2.  

 

 

 Tillförlitlighet 

För att uppnå tillförlitlighet i studien användes teknisk utrustning i form av inspelningsmjukvara 

under varje intervjutillfälle. Kortare anteckningar dokumenterades under samtliga intervjuer 

som komplement till sammanfattningarna. Då vi båda är relativt oerfarna intervjuare var vi noga 

med att läsa på om konsten att intervjua och var därefter noga med att genomföra pilotintervjuer 

tills det att vi kände oss förberedda för intervjuer i skarpt läge. Vi har följt Kvales (1997) tips 

på hur en intervju bör genomföras för bästa resultat, samt vad som förväntas av intervjuaren (se 

kapitel 2.6.2.2). 

 Trovärdighet 

För att uppnå trovärdighet har data som samlats in granskats av studiens båda forskare. Citat 

urklippt från intervjumaterial presenteras för att ge möjlighet åt läsaren att kritiskt granska 

författarnas tolkningar. Under forskningsprocessens gång har vi ständigt upprätthållit en god 

struktur för att underlätta för läsaren förståelse för hur processen gått tillväga. Informanterna 

fick även möjlighet att korrigera eventuella missuppfattningar och göra förtydliganden genom 

att läsa igenom det transkriberade materialet.  

 Bekräftelsebarhet 

Under processens gång har vi som forskare varit noggranna med att vara neutrala för att inte 

färga data med egen förförståelse. Under intervjuerna har vi gjort allt för att inte styra 

informanterna för att bibehålla en så god objektivitet som möjligt. Med det sagt menar vi inte 

att vi är helt objektiva men åtgärder har tagits för att undvika en stor subjektivitet. För att studien 

skall uppnå bekräftelsebarhet redovisas tillvägagångssättet på ett tydligt sätt, analysprocessen 

är extra detaljerad för att läsaren skall kunna se exakt hur resultat har tagits fram. I analysen 

presenteras citat från informanterna för att möjliggöra för läsaren att bilda sin egen uppfattning 

och ta ställning till tolkad data. Studien presenteras i en logisk struktur som ämnar att simplifiera 

och visualisera processen. En bild över tillvägagångssättet har demonstrerats för att tydliggöra 

forskningsprocessen.  

 Överförbarhet 

Studien har strävat efter att beskriva forskningens kontext på ett rikt och detaljerat sätt för att 

underlätta för läsaren att bedöma och ta ställning till studiens överförbarhet. Studien tillgodoser 

en noggrann beskrivning av valt urval. Urvalet har påverkan på överförbarheten, det är alltså 

föga troligt att studien går att överföra till studier som behandlar personer som inte har handlat 

via Internet. Om studien är överförbar till konsumenter som inte är svenska är svårt att avgöra 

men det går att spekulera och argumentera för att resultatet hade blivit annorlunda då flertalet 

förutsättningar kan skilja sig åt beroende på geografisk position.  Studien är som tidigare nämnts 

avgränsad till konsumenter i Sverige och det är inom detta område och grupper studien riktar 

sig att vara överförbar till.   
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10. Bilagor 
 

 Intervjumall 

 

1. Introduktion 
- Presentation av oss 

- Presentation av studien 

- Redogörelse för hur intervjun kommer gå till 

- Fråga om det är ok att spela in 

 

2. Uppvärmning 
Del 1 - Presentation om Informant 

- Be informanten presentera sig själv 

- Fråga hur en vanlig vecka ser ut för informanten 

Del 2 - Generellt om E-handel 

- Fråga hur ofta informanten handlar via Internet 

- Fråga vad det vanligaste informanten handlar är, dvs. hur ett vanligt köp ser ut 

- Fråga hur mycket informanten anser sig veta om befintliga betalningssätt/alternativ 

- Fråga hur informantens senaste köp såg ut 

 

3. Betalning via Internet 
- Hur reflekterar du över betalningen när du handlar via Internet? 

- På vilket sätt brukar du betala när du genomför ett köp via Internet, och kan du 

motivera varför? 

- Vilket betalningssätt föredrar du, kan du motivera varför? 

- Be informanten berätta om hur han/hon uppfattar en säker betalning, och hur en sådan 

ser ut 

- Be informanten berätta om vad som är det viktigaste när han/hon betalar via Internet 

- Be informanten berätta om hur stor påverkan själva betalningsprocessen har på 

informantens benägenhet att genomföra ett köp 

 

4. Certifieringar, säkerhetsmärkningar och betalningsföretag 
- Fråga om informanten känner igen certifieringen Trygg E-handel 

- Be informanten berätta om han/hon reflekterar angående betalningen på E-

handelssidor som har certifieringar som t ex Trygg E-handel 

- Be informanten berätta om hur han/hon värdesätter certifieringar och hur stor 

betydelse dem har 

- Fråga om informanten känner till betalningsföretag och låt informanten berätta om det 

kan ha någon inverkan på köpet 
 

5. Betalningssystem 
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- Be informanten berätta om vad som enligt honom/henne karaktäriserar ett bra 

betalningssystem 

- Be informanten berätta om några upplevelser vad rör betalningssystem 

- Har det hänt att du valt att inte genomföra ett köp pga. Betalningslösning? Om ja, 

varför? Och vad hände? 

6. Avrundning 
- Fråga om det är något informanten vill lägga till 

- Fråga om det är något informanten vill fråga oss som intervjuare 

- Tacka och förklara att det kan komma kompletteringsfrågor i ett senare skede 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför har vi 
skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang är 
andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 
och utbildning. 
 
Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 
systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 
programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 
och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 
Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 
systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science.   
Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 
forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och offentliga 
organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens professionsinriktning manifesteras 
också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är en 
centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället med 
utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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