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Sammanfattning 
Kontantanvändningen i Sverige minskar drastiskt för varje år som går, samtidigt som e-

handeln ökar i stadig takt. Tidigare forskningsresultat visar att förtroende är en av de allra 

viktigaste förutsättningarna för framgångsrik e-handel. Andra studier har visat att en av de 

vanligaste anledningarna till att konsumenter avbryter sina köp i e-butiker är att de 

betalningsmetoder som föredras inte finns tillgängliga. Att undersöka vilka 

betalningsmetoder konsumenter vill använda och hur e-handlare påverkas av vilka metoder 

de erbjuder är det huvudsakliga syftet med denna studie.  

Studien har genomförts med hjälp av en metodkombination för att kunna undersöka flera 

olika aktörer på den svenska online-klädmarknaden. Vid insamling av empiri har såväl 

enkäter som intervjuer och finansiell information från årsrapporter använts för att besvara 

forskningsfrågorna. Studiens resultat tyder på att konsumenter verkar prioritera säkra 

betalningsmetoder vid högre transaktionsbelopp och smidiga metoder vid lägre belopp. Det 

verkar inte som att antalet betalningsmetoder som en e-butik erbjuder har någon nämnvärd 

påverkan på dess försäljning och finansiella prestation. Slutligen verkar förtroendet för 

tredjepartsaktörer i form av betalningsleverantörer som Klarna och Qliro ha en tydlig 

påverkan på förtroendet för e-butiken.   
Nyckelord: Betalningsmetoder, betalningspreferenser, e-handel, förtroende, 

konsumentbeteende, kläder 
 

  



   
 

 

 

Abstract 
While the use of cash in Sweden is quickly decreasing, e-commerce spending is increasing at 

a substantial rate. Previous findings suggest that trust is an essential condition for successful 

e-commerce. Other studies report that one of the most common reasons why customers 

abandon their shopping cart online is because they were not able to pay using their preferred 

method of payment.  The main scope of this study is to examine which payment methods are 

preferred by customers and how e-tailers are affected by which payment methods they 

provide.  

The study has been conducted using multiple methods of research in order to enable a 

comprehensive analysis of the Swedish online fashion industry. Data has been collected 

through surveys as well as through interviews and financial statements. The findings of the 

study indicate that customers seem to prefer safe payment methods when making bigger 

transactions, and convenient methods with lower transaction fees when making smaller 

payments. The number of payment methods provided by a e-tailer doesn’t seem to have a 

notable effect on sales or financial performance. In conclusion, the consumer’s trust in third 

parties, for example payment service providers like Klarna or Qliro, seems to have a distinct 

impact on trust in the e-tailer.  

Keywords: Payment methods, payment preferences, e-commerce, trust, consumer behavior, 

fashion 

  



   
 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ...................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ........................................................................................................................... 1 
1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................. 2 
1.3 Problemformulering ........................................................................................................... 3 
1.4 Undersökningsfrågor .......................................................................................................... 3 
1.5 Syfte .................................................................................................................................. 3 
1.6 Avgränsning ....................................................................................................................... 3 

2. Teoretisk referensram .................................................................................................. 4 
2.1 Konsumentbeteende .......................................................................................................... 4 
2.2 E-handel och processinnovatörer ........................................................................................ 6 
2.3 Kostnadseffektivitet och kundnöjdhet - en balansgång ........................................................ 8 
2.4 Hypoteser ........................................................................................................................ 10 

3. Metod ........................................................................................................................ 11 
3.1 Metodansats .................................................................................................................... 11 
3.2 Urval ................................................................................................................................ 12 

3.2.1 Enkäter ................................................................................................................................ 12 
3.2.2 Intervjuer ............................................................................................................................. 12 
3.2.3 Analys av årsrapporter ........................................................................................................ 12 

3.3 Operationalisering ............................................................................................................ 12 
3.3.1 Insamling av empiri ............................................................................................................. 12 
3.3.2 Statistisk hypotesprövning .................................................................................................. 15 
3.3.3 Övrig bearbetning av data ................................................................................................... 18 

3.4 Bortfall ............................................................................................................................. 18 
3.4.1 Enkäter ................................................................................................................................ 18 
3.4.2 Intervjuer med företag ........................................................................................................ 18 
3.4.3 Analys av årsrapporter ........................................................................................................ 19 

3.5 Reliabilitet ....................................................................................................................... 19 
3.6 Validitet ........................................................................................................................... 19 
3.7 Alternativa metoder ......................................................................................................... 20 
3.8 Metodkritik ...................................................................................................................... 20 
3.9 Källkritik .......................................................................................................................... 24 

4. Empiri ......................................................................................................................... 26 
4.1 Redovisning av enkätsvar ................................................................................................. 26 
4.2 Sammanfattning av intervjuer .......................................................................................... 31 

5. Analys ........................................................................................................................ 36 
5.1 Hypotesprövning .............................................................................................................. 36 

5.1.1 Hypotes 1 ............................................................................................................................ 36 
5.1.2 Hypotes 2 ............................................................................................................................ 37 
5.1.3 Hypotes 3 ............................................................................................................................ 37 
5.1.4 Hypotes 4 ............................................................................................................................ 39 
5.1.5 Hypotes 5 ............................................................................................................................ 40 

5.2 Analys: E-handelns tillväxt och förändringar i betalning ..................................................... 42 

6. Slutsatser ................................................................................................................... 43 
6.1 Framtida forskning ........................................................................................................... 43 

7. Avslutande reflektion ................................................................................................. 45 

Referenslista .................................................................................................................. 46 



   
 

 

Bilagor............................................................................................................................ 50 
BILAGA A - Sammanställning av insamlad enkätsdata ............................................................. 50 
BILAGA B – Redovisning av enkätfrågor .................................................................................. 53 

 

  



   
 

 

Begreppslista 
 
“Vad ett ord betyder kan förefalla så självklart att man inte närmare funderar över saken, 

men ofta kan andra använda samma ord med en annan betydelse. Då finns det naturligtvis 

risk för missförstånd” (Thurén 2013, s. 13). Med grund i Torsten Thuréns citat definieras de 

grundläggande begrepp som används kontinuerligt genom studien.  

 

Bankkort/debetkort - I studien används Arvidssons (2016, s. 27) definition som utgår från 

att bankkort är motsvarigheten till engelskans “debit card”, ett betalkort där beloppet dras 

direkt från det bankkonto som kortet är kopplat till i samband med köptillfället.  

 

Betalningsalternativ/betalningsmetoder - De olika metoder och lösningar som 

konsumenter kan använda sig av för att betala för sina inköp.  

  

E-handel - Handel med varor och tjänster där köpprocess och betalning sker via internet.  

 

Kontantlöst samhälle - Ett samhälle där användandet av sedlar och mynt helt och hållet 

avskaffats. 

 

Kreditkort - På engelska “credit card”: ett betalkort där användaren tillåts göra köp utan att 

ha tillräcklig täckning vid köptillfället. I slutet av kreditperioden betalas periodens samtliga 

utlägg i en klumpsumma eller i delbetalningar, antingen med eller utan ränta. (Foscht et. al 

2010, s. 153).  

 

Mobila betalningar - I studien används följande definition: “any payment in which some 

kind of a mobile device is used to initiate, authorize and confirm an exchange of financial 

value in return for goods and services”. (Liu, Kauffman & Da 2015, s. 373)  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer bakgrundsinformation kring ämnet presenteras. Det aktuella 

problemet framställs i en problemdiskussion med efterföljande problemformulering. Slutligen 

beskrivs undersökningsfrågorna och syftet samt vilken avgränsning som har gjorts för studien.  

1.1 Bakgrund 

 “Sweden leads the race to become a cashless society”. Med denna mening inleder journalisten Jon 

Henley sin artikel i The Guardian 2016. I texten beskriver han hur användandet av kontanter i det 

svenska samhället håller på att avta i en imponerande takt. Henley presenterar statistik som visar att 

kontantbetalningar endast stod för två procent av värdet av alla transaktioner i Sverige 2015. Vidare 

beskriver han hur innovationer som Swish totalt revolutionerat betalningar personer emellan. Även 

iZettle har varit banbrytande, inte minst för gatuförsäljare som nu på ett enkelt sätt kan använda en 

applikation i mobilen tillsammans med en portabel kortläsare för att ta emot betalningar från 

kunder. De finansiella innovationerna i Sverige har idag kommit så långt att man till och med kan 

sitta i kyrkan och ge kollekt via mobilen. (Henley 2016) 

 

De årliga undersökningar av Sveriges transaktioner som genomförs av Riksbanken ger en liknande 

bild av utvecklingen i landet. Det genomsnittliga värdet på de kontanter som cirkulerar i samhället 

sjönk med en tredjedel under åren 2012 till 2017 (se figur 1.1) och i en ny undersökning uppgav 

mer än var femte respondent att de inte betalat med kontanter under den senaste månaden. 

(Riksbanken 2018) 

 
Tabell 1.1. Genomsnittligt värde på sedlar och mynt i cirkulation mellan åren 2008–2017 (miljarder SEK).

 
Källa: Riksbanken (2018). 

I en artikel av riksbankschef Stefan Ingves gällande Centralbankens roll i samhällsutvecklingen 

skrivs följande gällande kontanternas ställning i Sverige idag:  

 

“Den tekniska utvecklingen, globaliseringen och innovationer på de finansiella marknaderna har 

inneburit att sedlar och mynt fått konkurrens från andra betalningsmedel, framförallt olika former 

av konton med tillhörande betalningstjänster som privata banker och andra finansiella institut 

erbjuder” (Ingves, Meyersson & Kahn 2018, s. 6). 

 



   
 

 
2 

 

Övergången från mynt och sedlar till elektroniska betalningsmetoder, eller kanske till och med till 

en elektronisk valuta, medför dock en del potentiella problem. Den historiska tilliten till mynt och 

sedlar kommer i grunden från att deras värde har garanterats av staten, och en utmanare till 

kontanter bör därmed eftersträva att etablera ett liknande förtroende från företagens och 

allmänhetens sida. (Arvidsson 2013, s. 8) Niklas Arvidsson, ekonomiprofessor vid KTH, menar att 

det som ska komma att ersätta kontanter måste kunna övertyga handeln och konsumenterna om att 

“[...] kortbetalningar garanterar en framtida motprestation” (ibid). Bankerna har, tillsammans med 

kortföretagen, ett stort ansvar över att se till att alla personer som sitter på ett kort verkligen 

kommer att göra regelrätta betalningar. För att garantera säkerhet i betalningar har betalkorten 

anpassats efter EMV-standarden1. Trots detta tror Arvidsson att det kommer dröja en längre tid 

innan något betalsätt kommer anses tillräckligt legitimt för att kunna ersätta kontanter helt.  

 

Detaljhandeln i Sverige genomgår just nu en successiv strukturomvandling där en allt mer 

betydande del av försäljning och betalningar äger rum på internet. Den svenska näthandeln har 

under de senaste femton åren ökat med cirka 20 procent per år, och har fortfarande en ökning på 

drygt 15 procent per år. Denna starka utveckling har lett till att e-handeln numera står för en tiondel 

av den totala omsättningen i den svenska detaljhandeln. (Svensk Handel 2017). 

      

Under dessa femton år har svenska företag som Klarna, Qliro och Payson, vars tjänster avser att 

göra det lättare för konsumenter att handla via nätet, grundats och nått framgång. Utöver att 

underlätta själva betalningsprocessen strävar företagen efter att erbjuda de ekonomiska garantier 

som eliminerar en stor del av de upplevda ekonomiska riskerna med att handla online, något som 

tidigare varit ett stort hinder för e-handeln (Lewan 2018, ss. 120–121).        

Dessa tankar om fördelarna, nackdelarna och utmaningarna med ett kontantlöst samhälle bidrog till 

att väcka intresse hos forskarna för detta studieämne. Trots delade åsikter i frågan huruvida 

kontanter verkligen kommer att kunna ersättas helt är bevisen tydliga på att man använder allt 

mindre kontanter i Sverige idag samtidigt som nya betalningslösningar tar allt större plats.  

1.2 Problemdiskussion 

“Advances in technology, logistics, payments and trust - coupled with increasing internet and 

mobile access and consumer demand for convenience - have created a US$1.9 trillion global online 

shopping area where millions of consumers no longer ‘go’ shopping, but literally ‘are’ shopping - 

at every moment and everywhere” (KPMG 2017, s. 2).  

 

Konsumenter har idag ett stort förtroende för att handla online (KPMG 2017, s. 2f). I takt med 

framväxten av nya finansiella innovationer kring betalningssystem och teknologi har den globala e-

handeln nått nya dimensioner. Denna trend bekräftas i E-barometerns årsrapport 2017 där den 

svenska e-handeln analyseras. Rapporten visar att e-handelns omsättning i Sverige för året 2017 

uppgick till 67 miljarder kronor vilket motsvarar 8,7 % av den totala detaljhandeln i Sverige. 

(PostNord 2017, s. 4) I denna utveckling ligger modehandeln definitivt i framkant, med en e-handel 

som under 2017 stod för 16 % av den totala omsättningen (PostNord 2017, s. 7). 

 

Förtroendet mellan de två eller flera parterna är generellt en viktig faktor i ekonomiska aktiviteter 

som medför risker för de inblandade (Williamson 1985). Förtroende kan i detta sammanhang 

definieras som förväntningarna om att e-butiken kommer att bete sig på ett pålitligt, etiskt och 

socialt acceptabelt sätt, och därmed fullfölja sin del av det avtal som ett köp innebär. Då e-handel 

                                                      
1 EMV-standarden innebär att ett betalkort måste ha ”[…] ett inbyggt elektroniskt chip samt en pinkod” (Arvidsson 
2013, s. 8). 
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ofta saknar många av de upplevda garantier som återfinns i den fysiska handeln, blir förtroende en 

högst avgörande faktor för ett online-köps vara eller icke vara. Exempel på dessa garantier är 

konkurrenskraftiga priser, ärlig och tydlig marknadsföring samt en säker och integritets-

respekterande hantering av kreditkortsinformation och andra känsliga uppgifter (Gefen, Karahanna 

& Straub 2003). I e-handeln byts den traditionella interaktionen mellan en kund och ett kassabiträde 

i stor utsträckning ut mot interaktionen mellan en kund och en hemsida. I traditionella butiker 

påverkas kundens beteende vanligtvis av förtroendet för både säljaren, eller butikspersonalen, och 

för företaget. Avsaknaden av personlig kontakt inom e-handeln leder till att förtroendet för företaget 

blir av ännu större vikt (Järvenpää, Tractinsky & Vitale 2000). De risker som nämns i början av 

detta stycke får dock, ur en e-konsuments perspektiv, till stor del anses vara kopplade till 

betalningsprocessen. I de fall där företaget låter en tredje part hantera betalningarna för onlineköp 

kan man därför anta att förtroendet för denna tredje part har en stor inverkan på förtroendet för e-

butiken och företaget.  

I redovisningsföretaget KPMG:s stora undersökning om konsumentbeteende dras slutsatsen att 

betalningsmetoder spelar en stor roll i kundens beslut om var denne vill inhandla en produkt. Över 

en tredjedel av respondenterna i undersökningen svarade att vilka betalningsmetoder som erbjöds 

var det som i störst utsträckning påverkade deras köpbeslut. (KPMG 2017, s. 29) Även i en tidigare 

studie där anledningarna bakom avbrutna köp i e-butiker undersöktes presenteras ett liknande 

resultat. Ett dåligt utbud av tillgängliga betalningsmetoder var, tillsammans med höga eller 

oväntade fraktkostnader, den vanligaste anledningen till varför konsumenter valde att avbryta sina 

köp. (See-To, Papagiannidis & Westland 2014, s. 190ff.) 

1.3 Problemformulering 

Om människor lägger stor vikt vid vilka betalningsmetoder som finns tillgängliga när de handlar på 

internet är detta något som företag behöver känna till och ta hänsyn till för att kunna framstå som 

attraktiva alternativ i konsumenternas ögon. Ett misslyckande med att tillfredsställa konsumenternas 

behov inom detta område riskerar att leda till uteblivna försäljningsintäkter, något som på längre 

sikt allvarligt kan begränsa företagets framgångar inom e-handeln. 

1.4 Undersökningsfrågor 

• Vilka preferenser finns bland konsumenter för de betalningsmetoder som erbjuds 

inom e-handeln? Kan några påverkande faktorer identifieras?   

• Hur resonerar e-handlare kring vilka betalningsmetoder som ska erbjudas? Vilka 

betalningsmetoder är att föredra ur företagssynpunkt och vilka för- och nackdelar 

finns? 

• Kan ett samband mellan många betalningsmetoder och en god försäljning 

säkerställas? 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka attityder och preferenser för betalningsmetoder inom den 

svenska e-handeln, ur såväl ett företags- som ett konsumentperspektiv. 

1.6 Avgränsning 

Studien ämnar undersöka de konsumenter och företag som är aktiva på den svenska online-

klädmarknaden.   
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen kommer teorier och tidigare forskning kring det aktuella ämnet 

presenteras. Kapitlet är indelat i tre olika teman samt ett avslutande avsnitt där hypoteser 

framställs. 

 

2.1 Konsumentbeteende 

Otaliga vetenskapliga studier och undersökningar har genomförts i syfte att förstå och förklara 

konsumenters beteende. Cheung, Chan och Limayem (2005, s. 3f.) beskriver hur en stor del av 

dessa studier tar sin utgångspunkt i olika psykologiska teorier och modeller, där Technology 

Acceptance Model, Theory of Planned Behaviour och Theory of Reasoned Action tillhör de mer 

populära skolorna. Denna studie ämnar inte gå in på djupet i konsumentbeteende ur ett psykologiskt 

perspektiv för att försöka förstå varför människor handlar på ett visst sätt. Syftet med studien är 

istället att undersöka vilka betalningsmetoder som föredras och hur e-handelsföretagen påverkas av 

vilka metoder de erbjuder. 

 

Ett flertal olika modeller har framställts för att försöka förklara vilka faktorer som påverkar 

människor under deras inköpsprocess. I en artikel av Bianchi och Andrews (2012, s. 256) finns en 

modell (se figur 2.1) som försöker förklara resonemanget och faktorerna bakom ett online-köp. 

 
Figur 2.1. Proposed Conceptual Model 1.

 
Källa: Bianchi och Andrews (2012, s. 256). 

Modellen bygger på individens upplevelse av förtroende, vilket också ett flertal andra studier anger 

som en av de mest betydande faktorerna i en konsuments köpbeslut (Järvenpää, Tractinsky & Vitale 

2000; Zhang & Li 2006; See-To, Papagiannidis & Westland 2014).  Identifierade faktorer som 

påverkar konsumenters attityd mot online-köp är utöver förtroende även smidighet, pris, säkerhet, 

tillgänglighet och användarvänlighet (See-To, Papagiannidis & Westland 2014, s. 190). I modellen 

som Bianchi och Andrews (2012, s. 256) presenterar beskrivs hur trust in third party assurances, 

trustworthiness of the online vendor och perceived online risk alla är faktorer som direkt påverkar 

konsumentens attityd till att köpa saker på nätet. 'Trust in third party assurances' handlar om 
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förtroendet för en tredjepartsgaranti och innefattar exempelvis säkerhetssigill som garanterar 

hemsidans säkerhet. 'Trustworthiness of the online vendor' och 'perceived online risk' handlar om 

kundens förtroende till online-handlaren och kundens upplevda risk i att handla online. Modellen 

menar att om en konsument har för avsikt att handla på nätet är dennes inställning mot online-köp 

positiv (ibid).  

 

I Bianchi och Andrews (2012, s. 264ff.) studie framkommer även att ‘trust in third party 

assurances’ har en starkare korrelation med konsumentens avsikt att göra ett köp än vad det har med 

konsumentens attityd mot själva onlinehandeln. En uppdaterad modell (se figur 2.2) som är väldigt 

lik den tidigare framställs. Den nya versionen bygger på nya hypotesprövningar där högre 

signifikans på testade samband uppmätts. 

 
Figur 2.2. Competing Model 2. 

 
Källa: Bianchi och Andrews (2012, s. 264). 

Den kompletterande modellen visar tydligt att ‘cultural environment to trust’ och ‘consumer 

propensity to trust’ påverkar kundens avsikt att köpa online direkt. Dessa parametrar innefattar den 

kulturella miljön som konsumenterna agerar i och handlar om kulturella skillnader gällande syn på 

förtroende samt hur benägna kunder är att förlita sig på saker och ting. I denna modell framgår det 

tydligare att ‘Trust in third party assurances’ påverkar konsumentens avsikt att köpa online i större 

utsträckning än vad det påverkar själva attityden mot online-handel. De övriga parametrarna som 

påverkar konsumentens attityd mot online-köp är konsumenters förtroende till internet och själva 

försäljaren (Bianchi & Andrews 2012, s. 256ff; 262ff). Den del som har högst relevans för denna 

studie är resonemanget kring tredjepartsgarantier, som förutom de säkerhetsrelaterade symbolerna 

(s. 258), även kan antas innefatta symboler för olika betalningsleverantörer.  
 

I tidigare studier har argument framställts för att det krävs mer förtroende för en betalningsmetod 

för att använda den vid stora transaktioner än vad det krävs för att använda den för mindre belopp. 

Med detta resonemang kan det högsta transaktionsbeloppet som konsumenter är beredda att betala 

med en viss betalningsmetod användas för att ge en indikation på hur stort förtroende de har för 

metoden. Med hjälp av ett liknande resonemang kan man anta att de faktorer som är viktigast vid 

val av betalningsmetod vid mindre transaktioner är smidighet och låga transaktionskostnader, och 

att förtroende i detta fall är av mindre betydelse. Isåfall kan det lägsta transaktionsbeloppet som 
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konsumenter är beredda att betala med hjälp av en metod ge en indikation på hur smidig och billig 

de upplever metoden. (See-To, Papagiannidis & Westland 2014)  

 

I e-butiker redovisas i regel tillgängliga betalningsmetoder, samarbetspartners och andra garantier 

och utmärkelser med hjälp av stämplar och symboler som samlas längst ner på hemsidan. Tidigare 

forskningsresultat visar på hur dessa garantier, integritetspolicys, tredjeparts-symboler och andra 

stämplar och sigill gällande butikens reliabilitet ökar kundens förtroende till säljaren (Harrison, 

McKnight & Chervany 2001, s. 51f). Förtroende för säljaren, menar författarna, påverkar kundens 

benägenhet att förlita sig på denne och dela med sig av privat information. Enligt modellen kommer 

det stärkta förtroendet för försäljaren stärka attityden mot onlinehandel som i sin tur ökar kundens 

intentioner att köpa en produkt online. Viktigt att påpeka är att graden av förtroende kommer att 

påverkas av stämplarnas natur (ibid). Med andra ord så kommer kundens intentioner att köpa 

försämras märkbart om de inte känner förtroende mot säljaren eller att betalningsmetoderna som 

önskas inte finns tillgängliga. Med bakgrund i detta blir det väldigt eftersträvansvärt för företag att 

hitta de betalningsmetoder som konsumenter känner sig trygga med och använder sig av, för att på 

sätt matcha efterfrågan och därmed öka kundernas intention att köpa.  

 

Vidare i kapitlet kommer ett resonemang påverkande parametrar som beaktas i tidigare studier och 

rapporter att föras. En tydlig, återkommande parameter som beaktas är ålder. KPMG:s rapport 

(2017, s. 3) är ett exempel på detta då de delar in befolkningen i tre olika kategorier. Baby 

Boomers, födda mellan 1946 och 1965, Generation X, födda mellan 1966 och 1981, samt 

Millennials födda mellan 1982 och 2001. Rapporten visar att generation X tydligt är den 

åldersgruppen som handlar oftast via nätet. Zhang och Li (2006) visar också att en kunds 

egenskaper kan påverkas av ålder i en studie om faktorer som påverkar val av betalningsmetod 

online (s. 1079).  KPMG:s rapport poängterar även skillnader mellan män och kvinnors 

köpbeteende, där männens inköp domineras av produkter i högre prisklasser och kvinnors inköp i 

större utsträckning innehåller billigare kosmetik och livsmedelsvaror (KPMG 2017, s. 4f). DIBS 

rapport om svensk e-handel innehåller data som visar att män, under en tremånadersperiod, i 

genomsnitt handlar för 659 kronor mer än kvinnor. Däremot verkar det inte finnas någon skillnad 

mellan könen vad gäller preferenser för betalningsmetoder utan såväl män som kvinnor verkar 

föredra att betala med hjälp av faktura, kortbetalning och banköverföring (DIBS 2017, s. 28). 

 

Även Andrews et. al (2007, s. 651) har undersökt skillnader i mäns och kvinnors köpbeteende och 

konstaterar att ju mer organisationer kan uppmuntra kvinnor till att handla online desto högre är 

möjligheterna till ökad lönsamhet. Viktigt att påpeka är att den senare studien är något föråldrad 

och att män under den tiden var tydligt dominerande i handeln online (ibid, s. 652). Huruvida det 

finns skillnader mellan hur mycket pengar män och kvinnor spenderar på e-handel kommer inte att 

undersökas vidare i denna studie.  

2.2 E-handel och processinnovatörer 

“Handeln är, och har alltid varit, där kunderna är” (Svensk Handel 2017, s. 4). Med detta syftar man 

på den ekonomiska utvecklingen som ständigt är i förändring. När människorna under 

urbaniseringen flyttade in till städerna var det där handeln blomstrade. I Svensk Handels rapport 

framgår att 65% av alla svenskar använde internet i sin mobiltelefon under 2016. Eftersom 

människorna nu finns online är det också där handeln gör de största framstegen. (ibid, ss. 4-10) Liu, 

Kauffman och Da (2015) konstaterar att de senaste tjugo åren varit en tid av stor teknologisk 

utveckling och nya finansiella innovationer med hjälp av ett beskrivande citat hämtat från 

Karnouskos et al: 
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“Traditional payment systems dominate the domain of electronic commerce today. However, most of them 

are coupled with too much overhead for the customer and lack of security for Internet transactions. Mobile 

payments, on the other hand, have been surrounded by a lot of hype since the dotcom era of the 1990s, and 

although they were welcomed by some of the early adopters, not all of the key technical components were in 

place to yield broad-based success in the marketplace. Now, almost a decade out from the first approaches, 

the domain of m-payments is advancing steadily and maturing, shedding the hype and the inappropriate and 

wild visions of applicability, toward a real and practical alternative for future payment infrastructures for 

the wireless world of e- commerce”  
(Kaurnouskos et. al 2008, s. 137). 

 

Det som kan läsas i citatet är att traditionella betalningssystem dominerade e-handeln år 2008 då 

artikeln skrevs, men att alltför höga omkostnader och ett säkerhetssystem som var dåligt anpassat 

till e-handel öppnade upp för nya innovativa aktörer att ta över marknaden för e-betalningar. 

Kaurnouskos et al. (2008, s. 137) beskriver hur mobila betalningar existerat i nästan tjugo år, men 

att det krävdes stora förbättringar och teknologisk stabilitet innan metoderna accepterades av 

konsumenter. Detta stämmer bra överens med Liu, Kauffman och Da:s (2015, s. 373) konstaterande 

att åren efter den globala finanskrisen 2008 präglades av stora genombrott för nya innovationer 

inom kategorin mobila betalningslösningar. Samtidigt som nya innovationer rosade marknaden 

menar van der Cruijsen, de Haan och Jansen (2016) att allmänhetens förtroende för finansiella 

institutioner rubbades kraftigt som en konsekvens av den finansiella krisen år 2008. I Arvidssons 

(2016, s. 7) rapport Framväxten av mobila, elektroniska betalningstjänster i Sverige - En studie av 

förändring inom betalsystemet konstateras att det totala värdet på omloppet av kontanter i världen 

började avta mellan åren 2007 till 2008. På många sätt kan alltså perioden kring 2008 ses som en av 

betalningshistoriens stora milstolpar.  

 

I Riksbankens makrouppdelning av olika typer av massbetalningar skiljs inte mellan traditionella 

kortbetalningar och mobila betalningar utan allt klassificeras under samma tak som elektroniska 

kontobaserade betalningssätt. Under samma tak beskrivs också betalningsinstrument som bankgiro, 

autogiro, överföringar och e-pengar. (Arvidsson 2016, s. 16ff.)  

 

Arvidsson (2016, s. 20) har också delat upp betalningssystemen i tre olika lager (se figur 2.3) som 

ligger till grund för att förstå hela betalningsprocessen i Sverige.  
Figur 2.3. De olika lagren i betalningsprocessen.  

 
Källa: Arvidsson (2016, s. 20). 

I det första lagret ligger RIX som beskrivs som “[...] det svenska centrala överföringssystemet för 

stora betalningar, som ägs och drivs av Riksbanken” (Sveriges riksbank 2012, s. 2). Alla svenska 

banker tillhör detta system som gör det möjligt att avveckla alla betalningar som sker samtidigt 

genom att låna pengar från Riksbanken under dagen (Arvidsson 2016, s. 21). Även Betalningar i 

realtid (BIR) som Swish använder sig av finns under detta lager. Lager två innefattar “clearing” 

som skall göra det säkert och smidigt att betala. Här ligger också det Mobila Bank-ID:t som sedan 
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sin uppkomst revolutionerat processen att identifiera sig elektroniskt. I lager nummer tre återfinns 

majoriteten av den teknologiska utvecklingen, nämligen alla de applikationer och tjänster som 

konsumenter stöter på och använder sig av. (ibid) De som konkurrerar i detta tredje lager kallas 

processinnovatörer. Företag som Klarna förenklar processen för slutkunden men de kan inte påstås 

erbjuda en helt ny betalningsmetod för allmänheten. (Konkurrensverket 2017, s. 30). 

Istället kan processinnovatörernas huvudsakliga funktion sägas vara att fylla konsumenternas behov 

av att minimera den ekonomiska risken i en transaktion på nätet. Förtroende mellan 

transaktionsparterna är en av de mest avgörande förutsättningarna för framgångsrik handel på 

internet, och rädslan att bli utsatt för ekonomiska bedrägerier är därmed ett av de största hindren för 

e-handelns utveckling (Kim, Xu & Gupta 2012). När konsumenten handlar i en e-butik som låter en 

betalningsleverantör, exempelvis Klarna, hantera betalningarna behöver denne inte förlita sig på e-

butiken utan endast på betalningsleverantören. Konsumenten behöver inte oroa sig över huruvida 

dennes kontouppgifter hanteras på ett säkert sätt, då de endast hanteras av betalningsleverantören. 

De behöver inte heller undersöka e-butikens rykte, bakgrund eller liknande då detta redan 

undersökts och godkänts av leverantören. På ett liknande sätt elimineras de risker som e-handlarna 

förknippar med att låta konsumenter handla med kreditkort eller på faktura. Förutsatt att man litar 

på de stora betalningsleverantörerna har riskerna med e-handeln så gott som eliminerats. (Lewan 

2018, ss. 120–121)  

Genom att erbjuda dessa förutsättningar, tillsammans med en smidigare betalningsprocess, hjälper 

processinnovatörerna den svenska e-handeln att fortsätta sin expansion. 

   

2.3 Kostnadseffektivitet och kundnöjdhet - en balansgång 

Den ökade digitaliseringen av klädmarknaden innebär helt nya möjligheter för såväl företag som 

konsumenter, men leder även till större krav på enskilda aktörer. När konsumenter lättare kan 

undersöka, jämföra och beställa produkter, såväl från hela Sverige som från utlandet, skapar den 

ökade pristransparensen och konsumentmedvetenheten en konkurrenssituation som tvingar ner 

priser och marginaler. Lokala och nationella klädbutiker konkurrerar inte längre endast med andra 

svenska handlare, utan i lika stor grad med aktörer från England, Tyskland och Kina. (Svensk 

Handel 2017) 

 

Ett konkurrenskraftigt pris är en av de mest avgörande faktorerna när konsumenter handlar online 

(See-To, Papagiannidis & Westland 2014, PostNord 2017; KPMG 2017). Det är därför rimligt att 

anta att ett företag som är konkurrenskraftigt inom e-handel på klädmarknaden är ett företag som 

har en kostnadseffektiv verksamhet. Samtidigt visar flera studier att upplevd trygghet och smidighet 

är två lika viktiga (Järvenpää, Tractinsky & Vitale 2000; Gefen, Karahanna & Straub 2003) eller 

rent av viktigare (Kim, Xu & Gupta 2012) framgångsfaktorer för e-handel. För att nå framgång 

inom e-handeln behöver klädföretagen alltså hålla ner kostnader för att kunna erbjuda attraktiva 

priser samtidigt som man säkerställer att köpprocessen, och inte minst betalningsprocessen, upplevs 

som trygg och smidig av konsumenterna.  

 
Att ta betalt för produkten med hjälp av olika betalningsmetoder medför olika former av kostnader 

för säljaren. Exempel på dessa kostnader är kort- och transaktionsavgifter till bankerna, 

administrationskostnader och köp av kreditupplysningar i samband med fakturaköp. (Grüschow, 

Kemper & Brettel 2016)  

 

Resultat från tidigare forskning visar att betalningar via kreditkort eller PayPal kostar företaget 

betydligt mer än de som gjorts via direkta banköverföringar eller fakturor, speciellt när det handlar 
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om större transaktioner. När de avsevärt mer tidskrävande fakturabetalningarna diskonteras med 

hjälp av företagets kalkylränta återstår dock banköverföringarna som det överlägset billigaste 

alternativet (se figur 2.4). (Grüschow, Kemper & Brettel 2016)  

 
Figur 2.4. Diskonterad transaktionskostnad (TC) genom transaktionsstorlek (TS). 

 
Källa: Grüschow, Kemper och Brettel (2016). 

Det verkar stå klart att det är långt ifrån egalt för företagen vilken betalningsmetod som används, 

iallafall ur ett kostnadsperspektiv. Samtidigt är det viktigt att erbjuda de metoder som konsumenter 

föredrar, för att inte gå miste om potentiella köp och konsumenter. Den ovan nämnda studien utgick 

från drygt sexton miljoner betalningar i Tyskland, varav vilka drygt tolv miljoner gjordes på 

faktura. Dessa siffror kan ge en fingervisning om hur de tyska konsumenternas preferenser ser ut. 

(Grüschow, Kemper & Brettel 2016)  

 

Siffror från Postnords nya rapport över e-handeln i Norden avslöjar att faktura är den mest populära 

betalningsmetoden även i Sverige, men att det finns stora nationella skillnader i preferenser mellan 

metoderna, till och med inom Norden. Sverige kan konstateras ha Nordens mest faktura-vänliga 

e-konsumenter (PostNord 2017). Andra rapporter om svenskarnas online-betalningar kommer fram 

till att kortbetalningar fortfarande är något mer populära än betalningar via faktura (DIBS 2017).  

Något äldre forskning kommer fram till att kreditkort är den flitigast använda betalningsmetoden, 

sett ur ett globalt perspektiv (Sumanjeet 2009; Polasik & Fiszeder 2010).  
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2.4 Hypoteser 

Den teoretiska referensramen har bidragit till framställning av följande hypoteser. Dessa kommer 

att redogöras för och besvaras i analysen.  

 

1. H0: Det finns ingen korrelation mellan en betalningsmetods upplevda grad av osäkerhet och 

dess popularitet vid höga transaktionsbelopp (över 5000 kr). 

H1: Det finns en negativ korrelation mellan en betalningsmetods upplevda grad av 

osäkerhet och dess popularitet vid höga transaktionsbelopp (över 5000 kr). 

 

2. H0: Det finns ingen korrelation mellan hur höga transaktionskostnader en betalningsmetod 

upplevs medföra och dess popularitet vid låga transaktionsbelopp (under 1000 kr). 

H1: Det finns en negativ korrelation mellan hur höga transaktionskostnader en 

betalningsmetod upplevs medföra och dess popularitet vid låga transaktionsbelopp 

(under 1000 kr) 

 

3. H0: Det finns ingen korrelation mellan preferenserna för bankkort och faktura. 

H1: Det finns en negativ korrelation mellan preferenserna för bankkort och faktura. 

 

4. H0: Det finns ingen korrelation mellan hur många betalningsmetoder ett företag erbjuder och 

hur bra företaget presterar ur ett ekonomiskt perspektiv. 

H1: Det finns en positiv korrelation mellan hur många betalningsmetoder ett företag 

erbjuder och hur bra företaget presterar ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

5. H0: Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors köpbeteende på 

nätet. 

H1: Det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors köpbeteende 

på nätet. 
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3. Metod 

“En metod är ett tillvägagångssätt, ett hjälpmedel man använder för att lösa problem och komma 

fram till ny kunskap. Alla hjälpmedel, vilka som helst, som fyller den funktionen, hör hemma i 

metodarsenalen.”(Auberts I Hellevik 1984, s. 13). Forskarna har tagit till sig Helleviks definition 

och formulerat ett omfattande metodavsnitt där stort fokus ligger på metodkritik. 

3.1 Metodansats 

Vid valet av metod för en studie med kort deadline, sex månader eller mindre, är det av största 

prioritet att välja en metod som kan möta detta kriterium. Denscombe (2014, ss. 1-5) menar att för 

vissa metoder är det relativt lätt att förutse hur lång tid det kommer ta. Dessa metoder inkluderar 

surveyundersökningar, fallstudier och experiment. För denna studie har en surveyundersökning 

genomförts och kompletterats med semistrukturerade intervjuer och analys av finansiella rapporter. 

Som resultat av detta använder sig studien av såväl kvantitativ- som kvalitativ metod.  Denscombe 

(2014) menar att kvantitativa metoder behandlar objektiva och numerära data där forskarna inte 

påverkar eller kan leda respondenterna i den riktning som skulle gynna studien resultat. I kvalitativa 

metoder däremot spelar forskarna stor roll i konstruktionen av data. Denscombe (2014, s. 245) 

menar att användningen av standardiserade forskningsinstrument är sällsynt i kvalitativ forskning 

och att det snarare är forskarna själva som med sin egna värdering, identitet och tankar styr vilken 

data som samlas in och hur den analyseras.  

 

Då forskare använder sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder kallas det för 

metodkombination (Denscombe 2016, s. 211). Detta tillvägagångssätt kan bidra med att “[...] se 

saker ur alternativa perspektiv och därigenom få en mer fullständig överblick över saken” (ibid, s. 

212). Metodkombination kan även kallas för metodtriangulering (Halvorsen 1992, s. 92).   

Studien har en deduktiv ansats där primärdata samlats in med hjälp enkäter via ett icke-

sannolikhetsurval. Deduktiv ansats innebär att forskarna utgår från en teori och sedan försöker 

analysera verkligheten utifrån den (May 2001, s. 47).  Icke-sannolikhetsurval innebär att stickprovet 

inte kan anses representera den totala populationen (Denscombe 2009, s. 32f). Den offentliga 

statistiken, i form av årsrapporter, har inte framställts av forskarna själva och kallas därför för 

sekundärdata.  
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3.2 Urval 

3.2.1 Enkäter 

För enkäterna som skickades ut var urvalet svårt att definiera. Den ursprungliga tanken var att få 

tillgång till olika kunddatabaser så att slumpmässiga personer skulle kunna kontaktas via mail och 

således komma ifrån ett bekvämlighetsurval. Tyvärr gick inte den tanken att genomföra i praktiken 

och istället fick alternativa urvalsmetoder tillämpas. 

Den första metoden som användes för att samla in svarsdata var att spendera två dagar i 

köpcentrumet Mall of Scandinavia i Solna och låta personer i köpcentret och närliggande områden 

besvara enkäten. Det andra var att skriva ut länken till den elektroniska enkäten och tillsammans 

med en liten förklaring om syftet, för att sedan placera ut denna på olika anslagstavlor runt om i 

Stockholm. Det tredje tillvägagångssättet var att lägga ut enkäten på hemsidan reddit.com. Reddit är 

ett diskussionsforum där användare kan lägga ut varierande innehåll för andra att ta del av. Enkäten 

publicerades på den svenska delen av Reddit där även flera andra enkätstudier fanns publicerade. 

3.2.2 Intervjuer 

En målsättning med urvalet för företag till intervjuerna var att välja ut viktiga aktörer på den 

svenska klädmarknaden med e-handel som sitt huvudsakliga fokus. Sjutton företag kontaktades för 

intervjuer. Dessa företag uppfyllde två kriterier: de tillhörde de hundra omsättningsmässigt sett 

största svenska företagen vars intäkter i huvudsak kommer från e-handel. De var även företag vars 

huvudsakliga omsättning kom från försäljning av kläder och skor (Andersen 2018).   

3.2.3 Analys av årsrapporter 

För att bestämma vilka företag som skulle analyseras ur ett finansiellt perspektiv användes samma 

urval som för intervjuerna. Statistik inhämtades från hemsidorna allabolag.se och hitta.se, som båda 

erbjuder årsrapporter för företag från de senaste åren.   

3.3 Operationalisering 

3.3.1 Insamling av empiri 

Insamlingen av empiri har gjorts med hjälp av tre olika metoder: en enkätundersökning, semi-

strukturerade intervjuer och genom analys av de utvalda företagens finansiella årsrapporter. I detta 

avsnitt kommer operationaliseringen av dessa tre metoder att beskrivas i detalj.    

 

3.3.1.1 Enkäter 
 

Inför enkätundersökningen genomfördes en pilotstudie för att säkerställa att enkäten var utformad 

på ett sätt som alla respondenter lätt kunde förstå och besvara. Denscombe (2016, s. 237) menar att 

utförande av en pilotstudie tillåter forskarna att testa sin datainsamlingsmetod och säkerställa att 

inget går snett då den riktiga forskningen ska verkställas. Pilotstudien gjordes genom att lägga ut 

enkäten i en sluten Facebook-grupp för studenter på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH). Valet 

av målgrupp kan kritiseras eftersom forskarna har personlig anknytning till flera av respondenterna. 

Denscombe (2014, s. 26) påpekar dock att Facebook är ett väldigt effektivt sätt att nå ut till 

respondenter.  
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Kritiken mot enkäten bestod till största del av ifrågasättande av hur relevanta vissa svarsalternativ 

var för undersökningen. Bland annat riktades kritik mot beslutet att skilja på bank- och kreditkort. 

Forskarna valde dock att bortse från förbättringsförslaget eftersom de anser att skillnaden mellan 

dessa är markant och således relevant för studien. Även valet att erbjuda fyra svarsalternativ på kön 

ifrågasattes. Det ansågs dock vara av relevans att låta alla, även de som inte vill uppge sitt kön och 

de som inte identifierar sig som man eller kvinna, känna sig välkomna att delta i studien.  

 
Målet med enkäterna var att få en överskådlig bild över konsumentbeteende och att undersöka 

attityder och handlingsmönster gällande betalningsmetoder inom e-handeln.  Enkätfrågorna 

utformades på ett sätt som gjorde det möjligt för forskarna att hitta faktorer hos urvalspersonerna 

som påverkar deras val av betalningsmetod de vill använda. Parametrar som inkomstnivå och 

utbildning undersöktes inte då detta får anses vara känslig information som riskerar att leda till stora 

bortfall i svarsfrekvensen vid enkätinsamlingen.  

 

Insamling av enkäter gjordes på tre olika sätt för att ge forskarna möjlighet att identifiera skillnader 

mellan olika tillvägagångssätt. Detta bidrar inte till representativitet av hela populationen men ger 

mer rum för tolkning och analys. Följande tillvägagångssätt användes vid insamlingen: 

 

1. Enkäten lades ut på www.reddit.com där registrerade användare gavs möjlighet att svara på 

enkäten. Enkäten låg ute från 2018-04-13 klockan 11.00 till 2018-04-23 klockan 14.00 
2. Den elektroniska enkätens hyperlink placerades, tillsammans med en kort beskrivning, på 

anslagstavlor runt om i Stockholm från den 15 april 2018 till den 23 april 2018.  
3. Nio timmar tillbringades i Mall of Scandinavia i Solna, den 23 april 2018 mellan klockan 

10.00 och 14.00 och den 24 april 2018 mellan klockan 10.00 och 15.00, för att kunna ge 

respondenter som befann sig i närområdet möjligheten att svara på enkäten. Såväl 

elektroniska som fysiska enkäter tillhandahölls 

.  

Dessa tillvägagångssätt kan inte anses vara sannolikhetsurval. Trots detta finns det tendenser till ett 

stratifierat urval som innebär slumpmässighet inom vissa ramar för urvalsprocessen (Denscombe 

2014, s. 37f). Detta eftersom alla de som befann sig i området kring Mall of Scandinavia, vid det 

datum då forskarna befann sig där, hade lika stor möjlighet att komma med. Otto Hellevik (1984) 

beskriver dock detta fenomen som ett tillfällighetsurval. Tillfällighetsurval innebär ett icke-

sannolikhetsurval där varken forskarna själva eller de observerade individerna bestämmer om de 

blir en del av stickprovet eller inte. Hellevik (1984, s. 78) beskriver ett scenario där insamlingen av 

data sker utanför en biograf efter en föreställning. Forskarna kan inte veta vem som kommer svara 

på enkäten och biografbesökarna kan inte veta att de har möjlighet att delta i en undersökning den 

kväll de valt att gå på bio. Denna beskrivning stämmer in på studien i fråga där stickprovet för 

samtliga metoder av enkätutdelning baserar sig på rena tillfälligheter.  

3.3.1.2 Intervjuer 
 
För nästa steg i processen hade forskarna planerat att genomföra intervjuer med ekonomiansvariga 

på svenska klädföretag med fokus på e-handel. Syftet med intervjuerna var att få en insyn i 

resonemanget bakom vilka betalningsmetoder som ska erbjudas i företagets e-butik. Fokus i 

intervjuerna skulle ligga på specifika kostnader och strategier kopplade till dessa 

betalningsmetoder. Målsättningen var att utföra fyra eller fem intervjuer med företag på den 

svenska online-klädmarknaden. För dessa intervjuer kontaktades 17 företag för att få en bredare 

förståelse om hur företagsledningen resonerar kring valet av betalningsmetoder. Efter otaliga 

mailkonversationer var det endast ett företag ställde upp på intervju.  
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Då den ursprungliga planen inte gick att genomföra kontaktades Bengt Nilervall, näringspolitisk 

expert i betalfrågor på Svensk Handel, för att forskarna trots bortfallet skulle kunna få en god 

överblick över forskningsämnet. På grund av detta förändrades upplägget för studien och de 

intervjuade fick istället fungera som “experter” inom det undersökta området.  

Den första intervjun med Bengt Nilervall genomfördes den 19 april 2018. För intervjun hade tydliga 

frågor förberetts men diskussionen tilläts sväva iväg för att låta den intervjuade utveckla sina svar 

och tala så fritt som möjligt. Enligt Denscombe (2016, s. 266) kallas detta för en semistrukturerad 

intervju. Intervjun gjordes via Skype och spelades in för att sedan transkriberas och sammanfattas. 

Intervjun bidrog med insikt i den svenska handeln och ytterligare förståelse kring de olika 

betalningsmetodernas kostnader och säkerhetsaspekter. 

 

Den andra intervjun genomfördes den 26 april 2018 med Jacob Rastad som arbetar som Chief 

Technology Officer (CTO) på företaget Outnorth. Intervjun gjordes via Skype då Outnorth AB:s 

huvudkontor ligger i Kalmar. Även denna intervju spelades in och transkriberades för att kunna 

bidra med information från företagens perspektiv. Halvorsen (1992, s. 90) påpekar vikten i av 

återkoppling och menar att det är av största vikt att låta den intervjuade ta del av den bearbetade 

intervjun. I den aktuella studien kontaktades de intervjuade cirka tre veckor efter intervjutillfället. I 

ett mail bifogades den bearbetade intervjun som kom att användas i studien för att säkerställa att all 

information är korrekt och kontrollera att intervjun fick användas i studien. Vidare tillfrågades de 

intervjuade om deras namn, titel och information fick anges i texten. De två intervjuade, Rastad och 

Nilervall, återkom och gav sitt godkännande på samtliga punkter.  

 

Denscombe (2016, s. 286f.) beskriver relevansen i att bedöma rimligheten i den data man får in via 

intervjuer. Han menar att det bör finnas en diskussion huruvida den intervjuade verkligen har 

tillräcklig kunskap inom området i fråga för att kunna bidra med relevant fakta. I den aktuella 

studien finns en stor fördel i att de personerna som intervjuats får anses som väldigt kompetenta 

inom området då de jobbar som näringspolitisk expert inom betalfrågor respektive CTO för en av 

Sveriges största e-butiker. Thurén (2013, s. 111) höjer dock ett varningens finger då han skriver att 

kompetens ofta kopplas ihop med högre tillförlitlighet men att en imponerande titel inte garanterar 

högre kompetens. En viktig skillnad mellan intervjuerna var att Jacob Rastad fick tillgång till 

intervjufrågorna ett par dagar innan själva intervjun. Det märktes tydligt att han var mer förberedd 

på frågorna och kunde ge svar på precis det som forskarna ville undersöka närmare.  

I analysdelen av forskningen kommer data från intervjuerna att kontrolleras och jämföras med andra 

källor. Denscombe (2016, s. 286) påpekar att man inte skall lita blint på intervjudatan utan jämföra 

denna med andra källor. Även Thurén (2013, s. 241) påpekar att “En viktig princip är att inte nöja 

sig med en källa utan att försöka få fram fler källor som är oberoende av varandra”  

 
3.3.1.3 Analys av årsrapporter 
 

Slutligen inhämtades data från de undersökta företagens årsrapporter i syfte att beräkna ett antal 

finansiella nyckeltal. Den slutliga målsättningen var att undersöka om en positiv korrelation mellan 

antalet erbjudna betalningsmetoder och en god försäljning kunde säkerställas.  

 

De nyckeltal som beaktas i detta studieavsnitt är kapitalomsättningshastighet, rörelsemarginal och 

vinstmarginal. Catasús (2008, s. 117) förklarar att "[…] en låg vinstmarginal kan kompenseras med 

en hög kapitalomsättningshastighet". Med detta som grund får det anses relevant att använda 

nyckeltalen då det finns en relevant koppling dessa emellan. Vidare kommer rörelsemarginal 

användas som ett komplement till dessa för att beaktas för att få en överskådlig bild över företagens 

finansiella ställning. Vinstmarginal och rörelsemarginal beskriver resultatstrukturen i ett företag i 
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två olika resultatsteg med nettoomsättning som gemensam nämnare (BAS-kontogruppen 2006, s. 

96f).  

 

Asset turnover ratio beskrivs som ett företags förmåga att generera omsättning från de totala 

tillgångarna (Fairfield & Yohn 2001 s. 372; Singh & Davidson 2003, s. 801). En hög asset turnover 

ratio tyder på en hög försäljningsvolym för en given nivå tillgångar (Singh & Davidson 2003, s. 

799). Det svenska begreppet kapitalomsättningshastighet (Singh & Davidson 2003, s. 801) 

 är en ren översättning av engelskans asset turnover ratio (Catasus' 2008, s. 116f.) 

och således kan formeln skrivas som: 

 

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
   

Alternativt: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (𝐾𝑂𝐻) =  
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (0)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑏ö𝑟𝑗𝑎𝑛 (𝑇)
 

 

Vinstmarginal handlar om hur mycket pengar företaget lyckas tjäna genom försäljning (Catasus' 

2008, s. 117). BAS-kontogruppen definierar begreppet nettomarginal som "[…] relationen mellan 

värdet på vad som åstadkommits och värdet på de resurser som uppoffrats" (2006, s. 33). 

Nettomarginalen är kvoten mellan årets resultat och nettoomsättningen. 
 
James O. Horrigan (1965  s. 559) definierar begreppet vinstmarginal som: 

 

 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝑛𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠
  

Dessa två definitioner beskriver en och samma uträkning och forskarna har för att undvika 

förvirring valt att kalla relationen mellan årets resultat och omsättning för vinstmarginal istället för 

nettomarginal. 

 

Rörelsemarginal definieras i Fairfield och Yohns (2001, s . 375) studie med benämningen Profit 

margin som kvoten mellan operating income och revenue. “Rörelsemarginal mäter företagets 

förmåga att kontrollera de kostnader som uppstår för att generera intäkter” (Fairfield & Yohn 2001, 

s. 372). Således blir formeln för rörelsemarginalen: 

 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
 

Dessa nyckeltal används för att få en överskådlig bild över företagens finansiella ställning. Vidare 

kommer korrelationsberäkningar tillämpas mellan företagens antal erbjudna betalningsmetoder och 

finansiella nyckeltal. Avsikten är att hitta en stark samvariation mellan många erbjudna 

betalningsmetoder och positiva nyckeltal. Om en stark samvariation upptäcks kommer studiens 

resultat att kunna ge en indikation på att det verkar lönsamt för e-handlare att erbjuda ett stort antal 

betalningsmetoder.  

 

3.3.2 Statistisk hypotesprövning 

Fenomenet statistisk hypotesprövning innebär att en forskningshypotes överförs till en nollhypotes 

som forskarna sedan försöker säkerställa genom en eller flera statistiska test eller analysmetoder. I 

den aktuella studien kommer logiska resonemang och statistiska beräkningar utföras för att försöka 
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stärka trovärdigheten i det ursprungliga påståendet och således förkasta nollhypotesen. 

Nollhypotesen måste vara "[…] formulerad på ett sådant sätt att den med logisk nödvändighet 

måste vara falsk om den alternativa hypotesen är sann". (Halvorsen 1992, s. 111) För att kunna 

förkasta nollhypotesen måste signifikansnivån, felrisken, bestämmas. Som beteckningen för 

signifikans brukar den grekiska bokstaven α (alfa) användas (Körner & Wahlgren 2005, s. 122). 

Vanligtvis brukar man använda en signifikansnivå på 5% vilket innebär att man med 95% säkerhet 

kan säga att resultatet man får fram inte kan förklaras av slumpen.  

 

Om signifikansnivån kan säkerställas att vara 5% eller lägre kan man förkasta nollhypotesen och 

acceptera den ursprungliga forskningshypotesen. (Vejde 2011, s. 167ff.) Körner & Wahlgren (2005, 

s. 131) menar istället på att det inte är obligatoriskt att ange en signifikansnivå. Författarna menar 

att man "[…] istället beräknar nollhypotesens p-värde (probvalue)". Ju mindre p-värde desto 

mindre risk att felaktigt förkasta nollhypotesen (ibid). För den aktuella studien blir detta relevant då 

en mothypotes inte kan accepteras utan ett statistiskt test. Studien kommer att förkasta 

nollhypotesen och acceptera mothypotesen om p-värdet beräknas till lägre än 0,05 (5%). 

Anledningarna bakom användandet av signifikanstest är att det finns en viss osäkerhet att använda 

medelvärden för ett urval och försöka applicera dem på hela populationen. Ju lägre signifikansnivå 

som uppmäts desto mindre är risken att ett påstått samband egentligen bara är ett resultat av 

slumpen. (Vejde 2011, s. 182ff) 

 

I tidigare avsnitt redogjordes för de formler som använts för nyckeltalsberäkning. Nedan 

presenteras formlerna för de andra beräkningar som använts i studien. Beräkningarna har gjorts i 

Excel men forskarna anser att det är av värde för läsaren att få en inblick i hur dessa beräkningar går 

till. 

 

Korrelation innebär samvariation mellan två variabler där graden av samvariation bestäms av 

korrelationskoefficienten som är ett tal mellan +1,0 och -1,0. Korrelation betecknas med r 

(Studenmund 2011, s. 52).  Ifall två variabler “[...] inte har någon samvariation alls så innebär det 

att korrelationen är noll”. Detta skulle innebära att sambandet endast styrs av slumpen, variablerna 

emellan. (Gavelin & Sjöberg 2007, s. 155) Ett positivt samband betyder att 

korrelationskoefficienten är i närheten av +1,0, vilket innebär att “[...] höga värden på den ena 

variabeln oftast motsvaras av höga värden på den andra variabeln” (Körner & Wahlgren 2005, s. 

66). Ett starkt negativt samband ger en korrelationskoefficient som befinner sig i närheten av -1,0 

(ibid). Vidare påpekar Körner & Wahlgren vikten av att analysera orsaksambandet mellan 

variablerna som bygger på att få fram vilken av variablerna som är den oberoende och vilken som 

är den beroende (2005, s. 67). Hellevik (1984) menar att problemställningen i sig anger oberoende 

och beroende variabeln. “Då man arbetar med kausala hypoteser, har man en situation, där 

variablernas status i analysen är entydigt bestämd” (Hellevik 1984 s. 191). Den beroende variabeln 

beskrivs som den variabeln som påverkas av den oberoende variabelns enhetsvärden (May 2001, s. 

139; Hellevik 1984, s. 191). För den aktuella studien kommer korrelationskoefficienter för olika 

variabler beräknas. Graden av samvariation kommer bidra med en tydligare bild över huruvida två 

variabler verkligen påverkas av varandra eller ej. För de hypoteser som beaktar huruvida det finns 

en korrelation eller ej kommer en korrelationskoefficient på 0,95 krävas för att säkerställa att det 

finns en korrelation. 
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Formel för korrelation, (r) (Studenmund 2011, s. 52) 

 

 

𝑟 =
∑[(𝑋1𝑖 − �̅�1)(𝑋2𝑖 − �̅�2)]

√∑(𝑋1𝑖 − �̅�1)2 ∑(𝑋2𝑖 − �̅�2)2
 

 

X1 = datavärde 1 

X2 = datavärde 2 

�̅� = medelvärde för datavärden 
∑ = summa 
(𝑥 − �̅�) = differens mellan observation och medelvärde 

 

Forskarna vill vara noga med att påpeka att en stark positiv korrelation inte kan säkerställa att det 

exempelvis är erbjudna betalningsmetoder som leder till god försäljning. Ifall en stark korrelation 

kan identifieras med liknande resultat från tidigare studier och rapporter tillsammans med data från 

intervjuer och enkäter kan det bidra med incitament för att forska vidare inom området.  

 

Det aritmetiska medelvärdet, (𝒙) (Körner & Wahlgren 2005, s. 47).  

 

�̅� =  
∑ 𝑥

𝑛
 

 = summa 

x = värde 

n = antal värden  

 
 

Standardavvikelse, (s) (Körner & Wahlgren 2005, s. 50). 
 

𝑠 = √
∑(𝑥 − �̅� )2

𝑛 − 1 
 

�̅� = observationernas medelvärde 

(𝑥 − �̅�)2 = differensen mellan observation och medelvärde i kvadrat 

n = antal observationer 
 
Standardavvikelse innebär hur mycket värdet på en observation avviker från medelvärdet (Körner 

& Wahlgren 2005, s. 47). Standardavvikelse ingår i ett t-test som forskarna kommer använda sig av 

för att statistiskt säkerställa eller förkasta hypoteser i analysen.  

 

Studenmund (2011, s. 128) berättar att t-testet är ett ofta tillämpat test vid hypotesprövning. Ett t-

test kan med fördel användas för att jämföra dataserier av olika storlek. Testet räknar fram ett p-

värde med hjälp av formeln nedan. Om p-värdet understiger den satta signifikansnivån (i denna 

studie 0,05) innebär det att nollhypotesen kan förkastas och mothypotesen kan accepteras. Det finns 

ett flertal olika användningsområden för t-testet, men i den aktuella studien testas dataserier från två 

olika grupper för att se om eventuella skillnader mellan grupperna är statistiskt signifikanta. 
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Formel för t-test, (tk) (Studenmund 2011, s. 129) 

 

𝑡𝑘 =
(�̂�𝑘 −  𝛽𝐻0

)

𝑆𝐸(�̂�𝑘)
 

 

�̂�𝑘 = Den estimerade regressionskoefficienten av den k:e variabeln 

𝛽𝐻0
 = gränsvärdet antytt av nollhypotesen för 𝛽𝑘 

SE = estimerade standardavvikelsen för �̂�𝑘 

 

3.3.3 Övrig bearbetning av data 

Den insamlade datan från årsredovisningar och enkäter sammanställdes och bearbetades i Excel. 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet med hjälp av inspelningar med Amolto Call Recorder. 

Applikationen gör det möjligt att spela in samtal som genomförs via exempelvis Skype. De mest 

relevanta delarna av intervjuerna har sammanfattats i kortare avsnitt som kommer presenteras i 

resultatdelen. Intervjuerna kommer även användas som underlag i analysen.  

Bearbetningen av enkätsvaren handlade främst om att göra datan kvantifierbar. Kön är ett exempel 

på en nominalskala, egenskaper som delas in i kategorier utan rangordning, som behöver 

kvantifieras för att kunna användas i en regressionsanalys (Gujarati & Porter 2009, s. 28). Gujarati 

och Porter (2009, s. 277) skriver “[...] one way we could “quantify” such attributes is by 

constructing artificial variables”. När man gör en sådan indelning kallas det att man använder en 

dummyvariabel, eller en dikotom variabel, vilket innebär att en observation antingen besitter en 

egenskap eller så gör den det inte. Ifall en observation besitter en egenskap betecknas det som”1”. 

Om en observation däremot inte besitter en egenskap betecknas det som “0”. (Gujarati & Porter 

2009, s. 277f. ; Halvorsen 1992, s. 108) Forskarna är även tvungna att skapa kvantifierbara värden 

av exempelvis respondenternas antal inköp per år eftersom svarsalternativen består av grupperingar. 

I datanalysen görs exempelvis ingen skillnad mellan respondenter som gör tre köp per år och de 

som gör sex inköp eftersom dessa faller under samma gruppering.  

3.4 Bortfall 

3.4.1 Enkäter 

Eftersom enkäterna är tillgängliga för ett okänt antal personer kan ingen svarsfrekvens beräknas. 

Vad gäller resultaten via datainsamlingen kommer all insamlad data användas eftersom det inte går 

att urskilja dem som handlar kläder online från dem som inte gör det. Detta beror på ett misstag i 

utformningen av enkäten där respondenter som aldrig handlar online tvingas svara "0–2 köp 

årligen". Detta är en svaghet i studien som forskarna upptäckt i ett för sent skede för att kunna 

åtgärda.  

3.4.2 Intervjuer med företag 

Av de 17 företag som kontaktades via mail var det endast ett företag som ville ställa upp på 

intervju. De resterande företagen tackade antingen nej eller svarade inte alls. Eftersom endast ett 

företag ställde upp på intervju ger det studien ett bortfall på 94%. Lösningen på problemet var att 

kontakta ytterligare fyra företag, som inte föll under ramen för det ursprungliga urvalet. Dessa var 

fyra företag var Intersport, Stadium, H&M och Solestory. Av dessa meddelade samtliga att de inte 

hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Trots forskarnas val att bortse från urvalsramen 
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resulterade det inte i någon ytterligare intervju. Det totala bortfallet för intervjuerna blev således 

95%. 

3.4.3 Analys av årsrapporter 

Samtliga företag inom urvalsramen för studien hade tillgängliga finansiella rapporter från 2016. 

året. En analys av data från 2017 hade gett en mer uppdaterad bild av företagens finansiella 

situation, men då en majoritet av företagen inte ännu publicerat den senaste årsrapporten i digital 

form hade detta alternativ lett till ett allt för stort bortfall. På grund av detta har data från 

årsrapporter för verksamhetsåret 2016 använts för analys och hypotesprövning.   

3.5 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått som mäter hur pålitliga de mätningar som gjorts är (Hellevik 1984, s. 137). 

Det som snabbt kan konstateras gällande studiens urval är att det är för litet för att kunna vara 

representativt för hela populationen. Genom enkäter har 176 svar samlats in för att försöka besvara 

undersökningsfrågan gällande vilka betalningsmetoder personer föredrar att använda. Eftersom 

studien använder sig av ett tillfällighetsurval kan det inte säkerställas att en likadan studie skulle få 

samma svar. En faktor som har en negativ påverkan på reliabiliteten hos den data som insamlats via 

online-enkäter är att en respondent i teorin har möjlighet att fylla i enkäten flera gånger. Detta beror 

på att Google Forms kräver registrering och inloggning för att antalet svar per person skall kunna 

begränsas till ett.  

 

Hellevik (1984) påpekar att det finns flera faktorer som påverkar reliabiliteten negativt. Dessa 

innefattar mänskliga fel som slarv eller felinmatning av data. För att en studie skall uppnå en hög 

reliabilitet får inga slumpmässiga fel som kan leda till missvisande data finnas. (Hellevik 1984, s. 

137) Reliabiliteten i studien får anses vara låg eftersom missvisande data kan förekomma. Detta 

beror främst på metoden för datainsamling och möjliga missvisningar i årsredovisningar, inte på 

slumpmässiga inmatningsfel. Forskarna är medvetna att inmatningsfel kan förekomma vid 

bearbetningen av data men bedömer att dessa inte påverkar reliabiliteten märkvärdigt.  

3.6 Validitet 

Validitet handlar om de undersökningsmetoder som har använts i studien kan anses mäta det som 

forskarna avser att de ska mäta (Hellevik 1984, s. 137). För studien har en metodkombination 

använts för att få inblick i fenomenet från flera olika synvinklar. Metoden för att ta reda på vilka 

betalningsmetoder som föredras anses vara bra. Utförandet blev dock inte det bästa på grund av att 

forskarna inte hade möjlighet att ta del av olika kundregister vilket skulle ha gett ett slumpmässigt 

urval. Intervju som metod för att få insikt i företagens verksamhet var också väldigt bra. Även här 

misslyckades forskarna med att få till fler än två intervjuer vilket gör att jämförelser företag emellan 

blir svårt att genomföra.  

 

Vad gäller de parametrar som undersöks gällande konsumentbeteende är förtroende mest 

problematiskt. Förtroende handlar om känslor och det finns inget utpräglat sätt att mäta detta. 

Validiteten försämras då man inte kan säkerställa att enkätfrågorna verkligen mäter förtroende hos 

respondenterna.  

 

Korrelation mellan företagens betalningsmetoder och deras nyckeltal kan endast definiera huruvida 

det finns en korrelation eller inte. Metoden kan alltså inte bevisa att ett företags erbjudna 

betalningsmetod leder till starkare finansiella nyckeltal, bara observera en korrelation. Hellevik 
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(1984, s. 139) poängterar att validitet och reliabilitet hänger ihop och om reliabiliteten är låg så bör 

validiteten också vara det. Således blir validiteten i studien låg. 

3.7 Alternativa metoder 

Det finns en hel del aktörer som samlar ihop och analyserar data kring svenska e-konsumenters 

beteende och preferenser kring såväl e-handeln i stort som kring betalningsprocessen. Svensk 

Handel, Konkurrensverket, PostNord, Insight Intelligence och Riksbanken är några av de 

organisationer som presenterar en del av sin statistik som bland annat bygger på svar från 

omfattande enkätundersökningar, intervjuer och internet-data. I de bästa av världar hade forskarna 

bakom denna studie fått fri tillgång till dessa databaser, en tillgång som skulle möjliggjort ett 

slumpmässigt urval och ett mer generaliserbart resultat. Genom att få tillgång till en databas med 

kunder skulle fler enkätsvar kunna samlas in för ett mer trovärdigt resultat. 

 

Tillvägagångssättet för den aktuella studien erbjuder ingen större djupgående analys eller generellt 

applicerbara slutsatser, utan snarare en bredare förståelse för konsumentbeteende och 

betalningsmetoder samt en sammanställning av företagens nyckeltal och erbjudna 

betalningsmetoder.  

 

För en djupare förståelse skulle även fler intervjuer varit att föredra. Genom att intervjua alla 

företag ur urvalsramen skulle forskningen troligtvis kunna bidra med bättre förståelse och en mer 

nyanserad bild av hur företag resonerar kring betalningsmetoder.  

 

Ett annat potentiellt alternativ hade varit att göra en djupare analys kring företagets finansiella 

ställning samt spekulera i hur försäljningen har förändrats vid implementering av nya alternativ.  

Studien kunde med fördel även ha beaktat hur konsumenter resonerar kring att skapa ett konto hos 

en handlare. Hur detta påverkar säkerhetsaspekter kring köpet skulle kunnat bidra med ytterligare 

förståelse kring konsumentbeteende online. Denna metod upptäcktes dock långt in arbetsprocessen 

och kunde inte tillämpas för den aktuella studien.  

 

Fördelen med den aktuella studien ligger i att både kvalitativ- och kvantitativ metod tillämpas 

medan någon av de alternativa metoderna skulle ge studien ett mer kvalitativt resultat med djupare 

inblick i betalningsmetodernas värld.   

3.8 Metodkritik 

3.8.1 Tillvägagångssätt vid utdelandet av enkäter 

 
Som tidigare nämnt ville forskarna först få tillgång till olika kunddatabaser för att kunna använda 

ett sannolikhetsurval. Då detta inte var möjligt kartlades lokala mässor och tillställningar där man 

kunde låta besökarna ta del av enkäten. Tyvärr kunde det snabbt konstateras att mässorna inte föll 

under tidsramen för studien och således fick även det alternativet strykas. Att använda sig av ett 

tillfällighetsurval gör att resultaten inte går att generalisera. Forskarna är medvetna om att 

användandet av sekundärdata gällande konsumenters betalningsvanor skulle gjort studien mer 

generaliserbar. Trots detta togs beslutet att försöka få in primärdata om konsumentbeteende 

eftersom flertalet tidigare studier och rapporter använt sig av sekundärdata och denna studien ämnar 

skilja sig från mängden. På detta sätt kan resultaten från denna studie jämföras och sättas i 

perspektiv till resultat från tidigare forskning inom ämnet. Vidare vill forskarna poängtera att 176 

insamlade svar är i underkant av vad man strävade efter. I följande avsnitt kommer det redogöras 

för vilka faktorer som kan ha påverkat antalet insamlade svar i negativ riktning.   



   
 

 
21 

 

3.8.1.1 Enkäter på anslagstavlor 
 
Forskarna valde att exkludera denna datainsamlingsmetod från studien. Den främsta orsaken var 

den obefintliga svarsfrekvensen men forskarna vill även påpeka att datainsamlingsmetoden riktade 

sig specifikt mot den yngre delen av befolkningen. Eftersom enkäterna på anslagstavlorna kräver en 

mobiltelefon för att scanna in QRC-koden eller skriva in länken hade den äldre befolkningen i 

mycket mindre utsträckning möjlighet att svara på enkäten. Forskarna glömde även att datera 

enkäten vilket kan ha bidragit till att personer som såg enkäten misstänkte att den var föråldrad. 

Denscombe (2014, s. 23f.) bidrar med förslag på hur man kan nå en högre svarsfrekvens. Ett sådant 

kan vara att erbjuda respondenterna någon form av belöning. Ett annat alternativ är att ge 

respondenterna en känsla av att deras röst blir hörd och verkligen kommer förändra eller lösa något 

problem. På annonsen beskrevs hur respondenternas medverkan i studien kan bidra till att e-

handelsföretag inom snar framtid kommer erbjuda de betalningsmetoder som konsumenterna vill 

använda sig av. Detta visade sig dock inte vara ett tillräckligt incitament för att få personer att svara 

på enkäten. Det förblir oklart om det var utformningen av själva enkätannonsen som var undermålig 

eller om personer inte tar sig tid att kolla på anslagstavlor. Möjligheten finns också att människor 

drar sig för att skriva in en okänd länk i sin mobiltelefon.  

 

3.8.1.2 Enkäten på Reddit 
 
På enkäten som publicerades på hemsidan Reddit var en kraftig majoritet av respondenterna mellan 

20 till 34-åriga män. Detta var inte avsiktligt planerat men faktum är att även detta metodval i 

praktiken ger studien ett fokus riktat mot den yngre befolkningen. Detta är något som begränsar 

studiens urval då det ursprungliga syftet var att undersöka samtliga personer som handlar på den 

svenska online-klädmarknaden, inte endast den yngre delen av denna population. Denscombe 

(2014, s. 27) påpekar också att en enkätundersökning online direkt exkluderar de som inte har 

tillgång till internet. För denna studie kan dock denna observation inte anses vara relevant då den 

tänkta målgruppen för enkäten per definition måste ha tillgång till internet.  

 

Relevansen av den data som inhämtats via diskussionsforumet Reddit kan kritiseras. Forskarna har 

försökt att endast nå konsumenter på den svenska marknaden genom att publicera enkäten på 

svenska och på en svensk avdelning av forumet. Trots dessa åtgärder måste det konstateras att vem 

som helst kan gå in och svara på enkäten, och detta gör att de data som samlas in delvis kan vara 

irrelevanta. Det är även möjligt att vara samma respondent som har svarat på enkäten fler än en 

gång då Google Forms, som tidigare nämnt, inte kan upptäcka detta utan att kräva registrering av 

deltagarna. Att kräva registrering ansågs kunna leda till att färre personer skulle svara på enkäten 

och forskarna valde att riskera trovärdigheten i studien till fördel för en högre svarsvolym. Risken 

finns även att personer som svarat på enkäten inte tagit sig tid till att fylla i den på ett “korrekt sätt” 

utan istället kryssat i slumpmässiga svar.  

 

3.8.1.3 Enkätutdelning i Solna 
 
Enkätutdelningen i Mall of Scandinavia och området kring pendeltågsstationen är i högsta grad ett 

tillfällighetsurval. Vilka personer som befann sig i området under den aktuella tidsperioden är en 

ren tillfällighet. Dock finns det en väldigt stor chans att en stor del av respondenterna jobbar eller 

går i skola i närområdet och befann sig i köpcentrumet för att äta lunch eller dylikt. Således är 

urvalet inte helt slumpmässigt. Forskarna kan i hög grad påverka vilka personer de väljer att fråga 

om deltagande i studien och kan således påverka ålders- och könsfördelningen. Huruvida detta är 
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bra eller dåligt tar forskarna inte ställning till men fokus låg på att alla köns- och åldersgrupper 

skulle vara representerade.  

 

Forskarna uppmärksammades av några av de personer som de träffade i Solnaområdet på att det är 

konstigt att samla in svar kring klädhandel online i ett köpcentrum med fysiska klädbutiker. Som 

försvar till denna observation hänvisar forskarna till Postnords rapport om E-handel i Norden 

(2017) som beskriver att showrooming är ett vanligt förekommande fenomen i Sverige. 

Showrooming innebär att en konsument först testar en produkt i en fysisk butik och sedan genomför 

köpet via nätet om produkten tillfredsställer dennes behov. (Postnord 2017, s. 13) 

 
3.8.1.4 Val av enkätfrågor 
 
Kritiken som kan riktas mot valet av själva enkätfrågorna handlar om relevansen att ha med 

frågorna gällande ålder och kön. Beslutet att ha med dessa har dock redogjorts för i tidigare avsnitt 

och anses vara viktiga för kopplingsmöjligheter senare i analysdelen av studien. 

 

För frågan som behandlar hur ofta en respondent handlar på nätet kan det ifrågasättas huruvida 

alternativet ‘väldigt sällan/aldrig (0-2 köp årligen)’ borde ha delats upp till ‘väldigt sällan’ och’ 

aldrig’. Således skulle resultaten kunna bortse från de som aldrig handlar på nätet då syftet var att 

undersöka de konsumenter som handlar på den svenska online-klädmarknaden.  

 

Svarsalternativen till frågan gällande ålder kunde även ha delats upp på ett bättre sätt. Att dela in 

folk i åldersspannet 20–34 år kan leda till missar i slutsatserna efter tolkning och analys av 

resultaten. Livssituationen för en 20-årig studerande behöver inte nödvändigtvis se likadan ut som 

för en 34-årig tvåbarnsförälder.  

 

I enkätfrågorna där preferenser av betalningsmetoder undersöks kunde forskarna även ha lagt till 

postförskott som ett svarsalternativ. Vid genomgång av de olika företagen som ingick i urvalsramen 

var det ett flertal som erbjöd postförskott som ett alternativ. Forskarna kan inte ge svar på hur 

många som kan tänkas betala med postförskott idag men möjligheten finns att respondenter 

tvingades välja alternativet 'annat’ istället för att ange postförskott direkt.  

 

En annan aspekt som kan kritiseras är faktumet att flera av frågorna var väldigt lika varandra, både 

vad gäller utformning av frågan och av de svarsalternativ som erbjöds. Detta kan ha ökat risken att 

stressade respondenter blandade ihop frågor och därmed fyllde i ett svarsalternativ som inte 

speglade deras faktiska beteende eller åsikt. Denna risk gäller i huvudsak frågorna som undersökte 

om vilka betalningsmetoder personer föredrar att använda för köp under 1000 kronor, mellan 1000 

och 5000 kronor samt över 5000 kronor. Kritik riktades även mot att det fanns för många 

svarsalternativ att välja mellan.  

 

Slutligen påpekas också att det uppstod missförstånd i frågorna gällande vilka betalningsmetoder 

personer kommit i kontakt med och vilka metoder som personer använt sig av. Forskarna anser att 

frågan som behandlar det betalningsmetoder som personer kommit i kontakt med är överflödig. 

Svaren från denna fråga bidrar inte till studien med någon användbar information. En tydlig svaghet 

för studien kan identifieras i att alla enkätfrågor inte kunde användas som underlag för statistisk 

analys.  
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3.8.2 Tillvägagångssätt vid genomförande av intervjuer 

Inför den första intervjun med Bengt Nilervall, den 19:e april 2018, sammanställdes temafrågor att 

utgå ifrån. Den intervjuade gavs inte möjligheten att ta del av frågorna innan intervjun vilket bör 

kritiseras. Om den intervjuade hade fått ta del av frågorna innan själva intervjutillfället skulle han 

ha haft möjlighet att förbereda sina svar på ett bättre sätt. Denscombe (2016, s. 286) beskriver 

ytterligare faktorer som bör beaktas vid användning av intervju som datainsamlingsmetod. Han 

menar att validiteten i datan alltid bör ifrågasättas då man använder sig av intervjuer. Detta eftersom 

det kan finnas skillnader mellan vad den intervjuade säger vid intervjutillfället och faktiskt tycker 

och tänker i verkligheten.  

 

Vad gäller den andra intervjun åtgärdades felet från den tidigare intervjun och Jacob Rastad gavs 

möjlighet att ta del av frågorna i förväg. Som tidigare nämnt bidrog detta till en märkbart bättre och 

mer givande intervju.  

3.8.3 Tillvägagångssätt vid analys av årsrapporter 

3.8.3.1 Korrelation 
 
Korrelation är inte ett bevis för kausalitet och således behöver ett linjärt samband inte innebära att 

det finns ett orsakssamband (Körner & Wahlgren 2005, s. 68; Eggeby & Söderberg 1999, s. 133). 

Med andra ord kan man säga att om det visar sig att förtroende för en betalningsmetod har en stark 

korrelation med ålder betyder det inget mer än just att det finns en stark korrelation mellan 

förtroende för betalningsmetoden och ålder. Detta kan delvis förklaras med begreppet skensamband 

som innebär att det finns en tredje variabel som påverkar de båda variablerna på ett likartat sätt. Ett 

skensamband betyder alltså att den starka korrelationen inte alls beror på kausalitet mellan variabler 

utan helt enkelt att det finns en tredje variabel som påverkar de tidigare likvärdigt och ger upphov 

till en hög korrelationskoefficient. Möjligheten finns också att det inte går att skilja mellan orsak 

och verkan vilket definieras som ömsesidigt samband. (Körner & Wahlgren 2005, s. 67f). 

 

3.8.3.2 Nyckeltal 
 
Vid beräkning av nyckeltal används offentlig statistik i form av finansiella årsrapporter. Halvorsen 

(1992, s. 76) menar att det finns vissa problem som måste beaktas då sådana data används. Det 

största problemet handlar om att syftet med framställningen av data kan skilja sig väldigt mycket 

från vad själva studien ämnar använda datan till (ibid). Där syftet med studien är att beräkna 

rättvisande nyckeltal för hypotesprövning kan bolagets syfte med framställningen av årsrapporten 

vara något helt annat. Eftersom syftena skiljer sig åt och forskaren inte kan kontrollera hur 

datasammanställningen skett kan datans representativitet inte bestämmas (ibid). Med andra ord 

behöver inte beräkningarna ge en verklighetstrogen bild av företagens egentliga ställning.  

BAS-kontogruppen beskriver ekonomiska nyckeltal som ett sätt att "[…] beskriva ekonomiska 

förhållanden i ett företag och ge underlag för att bedöma företagets ekonomiska läge och 

utveckling" (2006, s. 11f). Med detta sagt finns det vissa problem med att använda dessa. BAS-

kontogruppen visar att förändringar som inträffar i företag kan vara planerade eller oplanerade 

(ibid). Som utomstående kan en forskare inte veta om stora förändringar i nyckeltalen från ett år till 

ett annat är bra eller dåligt. Detta eftersom en utomstående inte kan veta hur ett företag budgeterat 

eller planerat att investera de kommande åren. En del av sådan information kan hämtas från 

årsrapporter men för denna studien har den hårda tidspressen begränsat möjligheterna till en sådan 

djupgående analys. BAS-kontogruppen påpekar även vikten av att beakta jämförelsestörande poster 

som exempelvis kan vara väldigt stora valutakursförluster för ett år (2006, s. 41) Innebörden av 
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detta blir att förändringar i nyckeltalen inte kan förklaras, endast konstateras. Risken finns att 

nyckeltalen inte ger en rättvisande bild av företagen och resultaten av beräkningarna inte går att 

generalisera.  

3.8.4 Statistisk hypotesprövning 

En statistisk hypotesprövning kan ytterst sällan säkerställa en hypotes till 100%. Det innebär att 

trots en låg signifikansnivå finns det fortfarande en liten risk att resultatet beror på en ren slump. 

Vejde (2011) introducerar begreppen fel av typ 1 och fel av typ 2. Fel av typ 1 innebär att man 

förkastar en nollhypotes trots att den är sann. Fel av typ 2 sker då man sänker signifikansnivån för 

att minska risken att förkasta nollhypotesen trots att den är sann. Det innebär att om 

signifikansnivån sänks till en väldigt låg nivå ökar risken att acceptera nollhypotesen trots att den är 

falsk. (Vejde 2011, s. 171). Vejdes beskrivning menar på att det trots ett statistiskt test finns 

möjlighet för feltolkning trots att man i teorin kan acceptera en felmarginal som är mindre än eller 

lika med 5%.  

 

Än en gång behöver kritik riktas mot enkätens utformning. Eftersom ett flertal av frågorna 

utformades på ett sätt som gav respondenter möjlighet att välja flera svarsalternativ utan inbördes 

prioritering begränsas forskarnas förmåga att utföra statistiska test för att säkerställa resultaten. 

Detta eftersom en person inte kan kopplas till att föredra en specifik betalningsmetod, vilket hade 

gett större möjligheter att jämföra betalningsmetoder mot varandra. Enkätfrågornas ogenomtänkta 

formning har lett till stora begränsningar i det statistiska värdet på den data som har samlats in. 

Flera potentiella hypoteser kunde på grund av detta inte prövas på ett statistiskt sätt.  

3.9 Källkritik 

Enligt Thurén (2013, s. 4) handlar källkritik om att bedöma och värdera tillförlitligheten i källorna 

som används. Den mest påtagliga bristen hos vissa källor i studien är att de publicerades nära 

millennieskiftet. Dessa källor kan delvis anses vara föråldrade, men framförallt är de publicerade 

innan den finansiella krisen år 2008. Flertalet forskare har påpekat att åren efter den finansiella 

krisen var en vändpunkt för betalningsmetoder och studier som publicerats innan den händelsen 

beskriver en annan tid (Arvidsson 2016; Van der Cruijsen, de Haan & Jansen 2016). 

 

I studien används flera rapporter som upprättats av företag som HUI Research och Insight 

Intelligence som specialiserar sig på att bidra med insyn i hur konsumenter handlar på marknaden. 

Dessa källor är inte kritiskt granskade och det finns en möjlighet att de ger ut rapporter med vinklad 

information för egen vinning. Användandet av dessa källor kan vara riskfyllda.  

 

Böcker har använts i studien som beskrivs som studentlitteratur. Valet av dessa kan kritiseras då 

litteratur skriven för studenter är tänkta som läroböcker. Böckerna får anses vara skrivna på ett 

grundläggande sätt och i vissa fall utelämnar denna litteratur de mer avancerade resonemangen. 

Vidare har forskarna tampats med skillnader i definition av nyckeltal. Det identifierades stora 

skillnader mellan litteratur och artiklar i hur begreppen skulle definieras. En orsak kan vara 

svårigheter i att översätta begrepp från engelska till svenska. En annan beror helt enkelt på att 

forskare har olika syn på hur begreppen skall definieras på rätt sätt. Kontentan av detta är att 

forskarna själv fått avgöra vilken definition som är mest lämplig för varje nyckeltal.  

 

Vetenskapliga artiklar har hämtats från JSTOR, Google Scholar och SöderScholar där väldigt 

mycket data finns tillgänglig. Risken finns att all data inte är tillförlitlig men fokus har legat på att 
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använda artiklar som publicerats i någon vetenskaplig tidskrift för att öka trovärdigheten på 

källorna.  

 

Thurén (2013) påpekar genomgående i sin text vikten av att inte förlita sig på endast en källa utan i 

möjligaste mån alltid jämföra påstående med olika rapporter och artiklar om samma fenomen. Trots 

att flera påståenden i studien byggs upp av endast en källa menar Thurén (2013, s. 112) att man 

genom att vara öppen och redovisa alla källor korrekt kan öka trovärdigheten i studien.  
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4. Empiri 

I följande avsnitt kommer den empiri som samlats in presenteras i tabeller och diagram samt 

förklaras för att göra det lätt för läsaren att ta del av. En sammanfattning av de genomförda 

intervjuerna kommer att fungera som avslutning på detta kapitel. För en komplett sammanställning 

och redovisning av de enkätsvar som samlats in, vänligen se Bilaga A. 

4.1 Redovisning av enkätsvar 

Diagram 4.1. Könsfördelning bland respondenterna. 

 
Könsfördelningen mellan respondenterna får beskrivas som ojämn. Män står för hela 70% av 

respondenterna, i jämförelse med kvinnor som står för 27%. De kvarstående 3% identifierar sig 

med ett annat kön. Ingen av respondenterna i undersökningen valde att inte uppge sitt kön. 

 
Tabell 4.1. Åldersfördelning bland respondenterna. 

 
Tabell 4.1 visar åldersfördelningen bland respondenterna i enkätstudien. Precis som forskarna 

befarade har datainsamlingsmetoderna lett till en väldigt ojämn fördelning bland respondenterna. 

Den stora majoriteten tillhör åldersgruppen ‘20–34 år’. Vid ålderskategorin '35–49 år' finns endast 

15 % av respondenterna och vid följande kategori uppgår representationen av respondenter endast 
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till 6%. De respondenter som angett att de är över 65 år gamla motsvarar bara 2% av de totala 

antalet respondenter.  
 

Tabell 4.2. Betalningsmetoder som respondenter kommit i kontakt med och använt sig av. 

 
Tabell 4.2 visar en jämförelse mellan vilka svar respondenterna kommit i kontakt samt använt sig 

av. Forskarna ville genom att skilja på dessa två frågor få fram vilka metoder respondenter har 

kommit i kontakt med men sedan valt att inte använda sig av. Detta för att kunna särskilja någon 

form av mönster och sedan analysera vad detta beror på. I ett senare skede drogs slutsatsen att en 

sådan koppling hade blivit väldigt långsökt och således togs beslutet att frågan gällande vilka 

metoder man kommit i kontakt med skulle exkluderas ur studien. Detta eftersom svaren inte kan 

bidra till studien på ett relevant sätt. Eftersom varje stapel som markerats med blå färg är högre än 

den respektive orangea skiljer sig svarsantalet för det olika alternativen i hög grad. 

 
Tabell  4.3. Betalningsmetoder som respondenter upplevde som obekväma att använda.

 
 

Tabell 4.3 visar fördelningen hos de betalningsmetoder som personer upplever som obekväma. 

Delbetalning var den metod som flest respondenter är obekväma med att använda. Fördelningen 

bland de övriga betalningsmetoderna är väldigt jämn och ger således ingen övergripande bild över 

huruvida de får anses vara obekväma eller inte. I tabell 4.5 får man en överskådlig bild över vilka 
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betalningsmetoder som föredras vid olika totalbelopp. Delbetalning visar sig vara det alternativet 

som används allra minst medan tabell 4.3 visar att delbetalning även anses mest obekvämt.  

 
Tabell 4.4 Anledningar till varför betalningsmetoder upplevs som obekväma. 

 
Tabell 4.4 visar fördelningen på vad som orsakar att respondenter känner sig obekväma med vissa 

betalningsmetoder. Svaren har fördelats relativt jämnt där upplevd obekvämhet på grund av orsaker 

relaterade till en brist på support från betalföretaget verkar vara det minst vanliga. Svarsalternativet 

Säkerhet representerar de respondenter som är obekväma med en betalningsmetod på grund av en 

upplevd brist på säkerhet och integritet i samband med betalningsprocessen. Kostnad är 

svarsalternativet för de respondenter som är obekväma med en metod på grund av att de upplever 

att transaktionskostnader och andra avgifter kopplade till metoden är för höga. Alternativet 

Information innefattar de respondenter som är obekväma med att använda en betalningsmetod för 

att de saknar tillräcklig information och kunskap om hur metoden fungerar eller hur den används. 

Bland de respondenter som angav alternativet Övrigt fanns det några bra resonemang som forskarna 

inte hade tänkt på sedan innan. Bland annat var det en respondent som uppgav att hon inte ville 

använda faktura för att hon endast ville stå i skuld till sin kreditkortsleverantör. En annan uppgav att 

hon inte vill använda banköverföring eftersom ifall företaget går i konkurs kommer hon gå miste 

såväl både varan och pengarna. Att låta respondenter formulera sig fritt visade sig vara en bra idé då 

en del av dessa svar gav forskarna bättre insyn i hur respondenterna resonerade.  
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Tabell 4.5. Fördelning mellan användning av de olika betalningsmetoderna vid olika transaktionsbelopp.

 
I tabell 4.5 visas hur respondenterna har svarat angående vilka betalningsmetoder de föredrar vid 

olika inköpssummor. Väldigt få personer använder sig av delbetalning medan faktura och bankkort 

används i stor utsträckning. Skillnaden mellan användning av bankkort och kreditkort är också 

påtaglig vilket tyder på att personer, trots tidigare kritik, verkar göra en tydlig distinktion mellan 

kreditkort och bankkort. Det är dock endast för kreditkort som inget tydligt mönster kan urskiljas i 

samband med ökning eller sänkning av totalbeloppet. Användningen av såväl banköverföring, 

Swish och Paypal verkar minska i takt med att totalbeloppet ökar. Det mest tydliga mönstret kan 

upptäckas för metoderna bankkort och faktura, där användningen av bankkort verkar minska vid 

högre totalbelopp och faktura verkar bli mer populärt då totalbeloppet ökar. 

Tabell 4.6. Hur ofta respondenter handlar kläder online.  

 
Tabell 4.6 visar på i vilken utsträckning respondenter handlar kläder online. Den största andelen av 

respondenterna angav att de handlar kläder mellan 0–6 gånger per år, hela 66%. En tydlig svaghet 

med enkätutformningen är, som tidigare kritiserats, att det inte går att skilja mellan dem som aldrig 

handlar kläder online och dem som handlar kläder online väldigt sällan. 12% av respondenterna 

handlar kläder online cirka en gång i månaden medan de som handlar fler än 14 gånger bara 

representerar 3% av respondenterna.  
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Diagram 4.2. Diagrammet visar hur konsumenters förtroende för en e-butik påverkas av förekomsten av tredjepartsigill 

och övriga betalningssymboler. 

 
Diagram 4.2 visar fördelningen över hur respondenterna upplever att deras förtroende för en online-

butik ökar ifall en symbol på respondentens föredragna betalningsmetod finns med på butikens 

hemsida. Hela 60% av respondenterna uppgav att deras förtroende ökar i Stor till Mycket stor grad. 

25 % av respondenterna uppgav att deras förtroende påverkas i Mycket liten till Liten grad. 9% av 

respondenterna menade på att deras förtroende inte alls påverkas medan 1% angav att deras 

förtroende rent av minskar om e-butiken visar upp symboler för betalningsmetoder som de föredrar.  

 
Tabell 4.6. Presentation av finansiella nyckeltal för företagen i urvalsramen. 

 

2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012

Boozt Fashion AB 1.0% -0.4% -4.1% -11.2% - 2.0% 0.0% -10.0% -11.0% - 1.78 1.84 3.06 3.34 -

Bubbleroom SWE AB 0.0% 0.0% -0.1% -18.7% -10.3% -15.8% -15.9% -8.8% -23.2% -13.9% 9.22 9.02 6.67 2.28 2.77

Caliroots AB -3.1% -5.7% -22.7% 11.4% - -2.8% -5.4% -22.5% 2.1% - 2.69 2.46 1.63 1.89 -

Campadre AB -2.3% -1.2% -16.6% -12.9% -31.3% -2.6% -1.6% -16.0% -15.8% -37.3% 3.21 2.52 3.46 2.29 2.32

Care of Carl AB 8.0% 10.3% 9.6% 7.8% 4.4% 13.7% 17.6% 16.5% 14.2% 7.9% 2.81 2.54 2.81 2.85 3.15

Cellbes AB 0.0% -0.1% 0.0% 9.2% 8.0% 5.0% 6.0% 6.0% 12.0% 11.0% 3.24 3.16 3.2 1.9 1.71

Ellos Group AB 0.0% 0.2% 0.2% 22.6% - 2.0% 1.0% 2.0% -4.0% - 1.4 1.34 1.39 1.42 -

Engelsons Postorder AB 17.9% 9.7% 11.8% 11.7% 11.3% 28.2% 13.7% 16.8% 18.6% 19.6% 1.09 1.93 1.85 1.81 1.62

Footway AB (Brandos) 1.2% -2.7% -41.2% -36.5% -91.4% 5.1% 0.9% -14.5% -31.7% -91.1% 1.19 0.9 0.81 0.4 0.63

Junkyard AB 0.7% -14.4% -17.0% -2.9% -0.1% 0.9% -13.1% -11.0% -5.2% -0.1% 2.99 2.93 2.33 1.26 2.82

NA-KD -29.5% - - - - -36.5% - - - - 0.60   - - - -

Nly Scandinavia AB 1.0% -1.0% 0.0% 16.0% -18.0% 0.9% -3.5% -1.3% -1.8% -28.5% 2.99 3.16 2.93 2.96 2.75

Outnorth AB -3.0% -8.0% -16.0% -11.0% -10.0% -3.0% -8.0% -15.0% -16.0% -10.0% 3.35 2.89 2.63 2.42 3.09

Sneakersnstuff AB 3.7% 1.8% 5.0% 3.9% - 5.3% 3.0% 8.4% 6.8% - 2.47 2.57 2.68 3.13 -

Sportamore AB 5.7% -7.2% -3.4% -6.0% -9.7% 2.6% -7.2% -3.6% -6.2% -10.0% 2.65 2.75 1.88 2.05 1.26

Tailorstore SWE AB 7.4% 8.0% 3.3% -0.2% 5.9% 7.7% 5.4% 7.6% 1.0% 3.0% 2.27 2.25 2.32 2.26 2.45

Timarco Sweden AB 6.8% 7.9% 4.8% 2.4% 2.4% 9.3% 9.4% 6.2% 3.4% 4.0% 3.41 4.88 6.23 6.52 5.04

Vinstmarginal Rörelsemarginal Kapitalomsättningshastighet
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Tabell 4.6 erbjuder en överskådlig bild över de 17 undersökta företagens finansiella nyckeltal under 

en femårsperiod.  Fem av företagen grundades senare än 2012 och i dessa fall saknas nyckeltalen 

från denna period.  I tabellen har positiva nyckeltal markerats med mörkare färger.  

 

‘Rörelsemarginal’ och ‘vinstmarginal’ anses vara positiva ifall de överskrider värdet 0. 

Kapitalomsättningshastigheten anses vara positiv ifall värdet överstiger 2.5. BAS-kontogruppen 

beskriver problematiken i att ange exakta nivåer för vad som är ett positivt eller negativt nyckeltal 

(2006, s. 26). En jämförelse mellan företag av samma karaktär beskrivs som meningsfull men viss 

försiktighet krävs i tolkning och jämförelse av dessa (ibid). För den aktuella studien innebär det i 

praktiken att forskarna själva bestämt vilka värden som anses vara positiva, respektive negativa. 

Distinktionen innebär att det som någon annan tolkar som positivt möjligtvis i den aktuella studien 

beskrivs som negativt. Forskarna är dock av meningen att en sådan distinktion måste göras och står 

för den distinktion som gjorts. Positiva värden har markerats med en mörkare färg och de värden 

som anses negativa har markerats med ljusare färg för respektive kolumn. Vid en snabb koll kan 

man identifiera mönster i att 'vinstmarginal' och ‘rörelsemarginal’ följer ungefär samma mönster 

medan ‘kapitalomsättningshastighet’ skiljer sig från dessa två, trots att samtliga 

nyckeltalsberäkningar använder ‘omsättning’ som en faktor. Detta förklaras med att ‘vinstmarginal’ 

och ‘rörelsemarginal’ jämför data i resultaträkningen medan ‘kapitalomsättningshastighet’ beräknas 

genom data från både resultat- och balansräkningen. 
 

Tabell 4.7. Betalningmetoderna som företagen från urvalsramen erbjuder. 

 
 
Tabell 4.7 redovisar vilka betalningsmetoder de undersökta företagen erbjuder i sina e-butiker. 

Kortbetalning och faktura visar sig vara de mest populära metoderna att erbjuda sina kunder. Även 

Paypal och delbetalningslösningar är vanliga bland de undersökta företagen. En stor majoritet av e-

butikerna gör ingen distinktion mellan bankkort- och kreditkortbetalningar utan kategoriserar 

istället betalkorten efter vilket företag som utfärdat dem. Endast tre företag erbjuder Swish medan 

Postförskott erbjuds av sex företag. 

4.2 Sammanfattning av intervjuer 

För att erbjuda läsaren en överskådlig bild över de två intervjuer som genomfördes i studien. 

Intervjuerna bidrog till studien på ett väldigt bra sätt och forskarna vill därför presentera dessa i 

resultatet. 
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4.2.1 Intervju med Jacob Rastad 
 

Angående kostnader för olika betalningslösningar 

 

Jacob berättar att e-butiken han arbetar med erbjuder betalning via banköverföring, kortbetalning, 

postförskott, Klarna Checkout och Paypal. Hur de olika betalningsleverantörerna tar betalt för sina 

tjänster ser olika ut från leverantör till leverantör. Det vanligaste är att det brukar finnas någon form 

av procentuell kostnad som baseras på storleken på transaktionen. Sen finns det de som har en 

kombination, alltså dels en fast kostnad och dels en procentuell kostnad per transaktion. Det finns 

även de aktörer som har helt fasta kostnader per transaktion. Till exempel kan en kortbetalning via 

Dibs kosta 1,50 kr per transaktion, samtidigt tillkommer där en kostnad hos kortinlösaren som kan 

vara procentuell. Med Klarna och Paypal betalar företaget en rakt av procentuell kostnad och den 

sistnämnda är den dyraste av de leverantörer som företaget arbetar med. Detta kan bero på att 

svenska handlare har en dålig förhandlingssituation gentemot Paypal på grund av deras storlek, och 

att det därför är svårt att få till ett fördelaktigt avtal.  

 

Angående preferenser ur företagets perspektiv 

 

Jacob menar att Klarna Checkout är den betalningslösning som är mest fördelaktig för hans 

företag. Den är visserligen något dyrare än konkurrerande företag som erbjuder liknande lösningar, 

som exempelvis Svea Ekonomi och Collector, men å andra sidan märker man av en ökning av 

konverteringsgraden med Klarna. Det kan bero på att Klarna kan förifylla2 kassan för så pass många 

kunder då de flesta redan betalat med Klarna tidigare, i och med att de är så stora. Samtidigt har de 

samlat ihop ekonomiska data från så pass många kunder att de har möjlighet att erbjuda kredit till 

fler kunder än konkurrenterna. På ett traditionellt finansföretag som Svea Ekonomi kommer en 

kund med betalningsanmärkningar inte att kunna handla på faktura. Med Klarna kan det vara så att 

så länge man sköter deras betalningar så kan man handla på faktura, även om man har 

anmärkningar på annat håll.  

 

Jacob säger att det i Outnorth AB:s fall är Paypal som är den minst fördelaktiga metoden. Det beror 

dels på att de är dyrast per transaktion, men även för att de har ett väldigt krångligt sätt att integrera 

sin betalningslösning mot e-butikens hemsida. Det finns även en viss finansiell osäkerhet med att 

använda Paypal. Det är väldigt lätt för en konsument att hävda att de är missnöjda med leveransen 

och då är Paypal snabba med att utföra en så kallad charge-back, när de drar tillbaka en transaktion 

och fryser den tills ärendet är utrett. Om man kollar på nästan alla andra betalleverantörer så utför 

de inte en charge-back förrän de konstaterat att något inte stämmer, medan Paypal drar tillbaka 

pengarna så fort en kund meddelar att något är fel.  

 

Angående eventuella strategier för att påverka konsumentens val av betalningsmetod 

 

Klarna Checkout är ju lite speciellt på sätt att om algoritmerna i programmet upptäcker att en kund 

helst vill betala med kort så kommer kortbetalning att vara det alternativ som presenteras först. 

Outnorth AB kan alltså inte påverka i vilken ordning alternativen presenteras i Klarna Checkout, 

men algoritmerna fungerar så att upplevelsen för kunden ska bli så smidig och snabb som möjligt. 

Å andra sidan pushar Outnorth AB gärna för delbetalningsalternativen, dels för e-handlare får kick-

                                                      
2 Förifylla: från engelskans pre-fill. Med hjälp av så kallade cookies kan e-butiker eller betalningsleverantörer 
automatiskt fylla i tidigare angiven betalinformation som adress, kortnummer och liknande. Detta leder till en 
snabbare och smidigare köpupplevelse. 
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backs3 från betalningsleverantörerna när en kund väljer ett sådant alternativ, men även för att 

statistiken visar att kunderna lägger större snittordrar när det finns ett bra delbetalningsalternativ 

tillgängligt. Tidigare hade Outnorth AB en fakturaavgift, men om man skriver avtal med Klarna så 

går man med på att inte ha några egna fakturaavgifter. 

 

Angående betalningsfördelningen mellan de olika metoderna 

 

Jacob berättar att om man tittar på den svenska marknaden så är faktura det absolut mest populära 

alternativet. Innan företaget anlitade Klarna använde de sig av Svea Ekonomi, och då hade faktura 

och delbetalningar ett marginellt övertag över kortbetalningar och direkta banköverföringar. Sedan 

företaget började erbjuda Klarna Checkout har faktura och de andra kreditalternativen ökat så att de 

är överlägset störst. Det går inte att se statistik över fakturabetalningarna separat, men när det gäller 

kreditalternativen tillsammans så används dem i drygt 55% av köpen. Sedan kommer fortfarande 

kortbetalningar på en andra plats, men Klarna har ju kommit med en utmanare till Swish som 

fungerar som en direktbetalning. Kunden auktoriserar ett autogiromedgivande för Klarna på sitt 

bankkonto, och sen kan de dra pengarna från kontot så fort transaktionen har genomförts. Den 

tjänsten kommer på en tredjeplats. 

 

Angående eventuella planer på att erbjuda ytterligare betalningsmetoder i framtiden 

 

Jacob meddelar att Outnorth AB kommer att byta ut alternativet banköverföring mot Swish inom en 

snar framtid. Anledningen till att Outnorth AB vill lägga till Swish trots att företaget erbjuder 

Klarna Direkt är att Swish är ett så pass starkt varumärke att folk är mer familjära med det. Jacob 

tror att ännu fler kunder kommer att lägga en order när de får chansen att betala på det sätt som 

passar dem. Även om Klarna är väldigt stora och väl omtyckta finns det ändå de som inte känner sig 

bekväma med att använda Klarna när de betalar.  

 

Angående strategier och tillvägagångssätt vid val av erbjudna betalningsmetoder 

 

Jacob och Outnorth AB tittade på de största företagen när de gjorde upphandlingen. De företag som 

sågs som potentiella alternativ var Klarna, Svea Ekonomi, Collector, Avarda och Arvato. Arvato 

är en lite mer traditionell fakturaleverantör som arbetar på det sätt som onlinefakturor fungerade 

tidigare. Tittar man på Avarda, Collector, Svea Ekonomi och Klarna så har alla företagen sin egen 

checkout-lösning, och det är på det sättet som Outnorth AB tror att de vill arbeta, i alla fall inom 

den närmaste framtiden. Stora leverantörer har en fördel eftersom kunden får en liknande 

upplevelse i kassan i flera olika butiker och det blir därmed lättare att handla. På den fronten 

upplever Jacob att Klarna är absolut ledande i dagsläget. De andra kommer troligtvis att kunna 

vinna lite mark de närmaste åren men Klarna är det företag som har överlägset flest cookies släppta 

på klienter. Det innebär att de är det företag som kan förifylla kassan för flest kunder, något som 

Jacob tror är en stor fördel. Dessutom har Klarna den mest generösa kreditgränsen av de olika 

leverantörerna. För Outnorth AB:s del är det en relativt viktig faktor, eftersom företaget har en del 

kunder som gör väldigt stora inköp, exempelvis inför längre resor. I ett sådant läge kan 

kreditgränsen faktiskt spela viss roll. Klarna har en generell kreditgräns som ligger på 100 000 

kronor, jämfört med exempelvis Svea Ekonomi som har en gräns på 30 000 kronor. Det ser Jacob 

som ännu en fördel för Klarna. De har förstått konceptet helt enkelt, vad som krävs för att lyckas. 

 

 

                                                      
3 Kick-back: en prestationsbaserad bonus. 
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4.2.2 Intervju med Bengt Nilervall 
 
Angående skillnaderna i betalningspreferenser mellan de nordiska länderna 
 
Bengt berättar att Klarnas framväxt troligtvis är en stor anledning till varför fakturabetalningar 

blivit så populära i Sverige. Klarna kom in på marknaden med perfekt timing. Kortföretagen hade 

just infört ett nytt system, 3-D Secure, för att höja säkerhetsnivån på betalkorten. Efter denna 

uppgradering krävdes såväl en ny dosa som en personlig kod för att genomföra en kortbetalning på 

nätet. Dessa extra-moment fick konverteringsgraden i e-butikerna att rasa ordentligt. 

Konsumenterna orkade helt inte gå igenom så många steg för att betala för sina köp. Då klev Klarna 

in och erbjöd fakturabetalning med en oerhört smidig lösning, samtidigt det var väldigt attraktivt att 

kunna handla nu och betala senare. Efter detta har ju andra aktörer hängt på och sett till att 

fakturabetalningar har blivit väldigt smidiga. Dessa faktorer kan vara en anledning till att 25% av 

betalningarna inom den svenska e-handeln görs på faktura.  
 

Bengt påminner även om att Danmark länge har haft sitt nationella betalkort, Dankortet, som har 

varit väldigt etablerat under en längre period. På samma sätt har Norge sitt BankAxept som även det 

är ett nationellt betalkort. Dessa två kort går att använda oavsett vilken bank man använder sig av 

och har nästan haft monopol på kortmarknaden i sina respektive hemländer. I Sverige har bankerna 

valt att inte ha något nationellt kort och istället använda sig av de stora internationella aktörerna, 

Visa och Mastercard. Detta kan vara en anledning till att det är svårare för en ny betalningsmetod 

att kliva in på den danska eller norska marknaden, där det redan finns väldigt vedertagna alternativ 

på plats.  

 
Angående kostnadsskillnader mellan debetkort och kreditkort 

 

I Sverige görs ungefär 80% av alla korttransaktioner med debetkort och 20% görs med kreditkort. 

Bengt förklarar även att denna fördelning ser liknande ut i såväl e-handeln som den fysiska handeln. 

Handlarna betalar högre avgifter för kreditkortsbetalningar eftersom bankerna tar en kreditrisk. I det 

ramavtal som Svensk Handel har med kortinlösaren Nets så betalar handlaren 0.38% av 

köpesumman för debetkort och 0.78% av köpesumman för kreditkort. Det är ju en viss 

kostnadsskillnad och Bengt avslöjar att vissa handlare därför tar en liten extraavgift för 

kreditkortsbetalningar, trots att detta inte är tillåtet i Sverige.  

 
Angående kortsäkerhet 

 

Bengt konstaterar att det finns en del problem med kortbedrägerier på nätet men även att det är en 

stor skillnad mellan säkerhetsnivån i Norden och exempelvis södra Europa. I Sverige har vi arbetat 

hårt med att förebygga bedrägerier och alla betalväxlar använder så kallade PCI-regler, ett regelverk 

som Visa och Mastercard har satt upp för hur känslig kortinformation ska hanteras. Kortföretagen 

har varit tydliga med att enskilda handlare inte ska hantera kortinformation. Om det blir ett intrång i 

butikernas system kommer därför inga kortuppgifter att läcka ut. Detta är en stor skillnad mellan 

Sverige och exempelvis USA, där det är vanligare med kortbedrägerier. Det som ofta inträffar är att 

det sker ett dataintrång hos en stor handlare som inte haft den här höga kortsäkerheten. Därefter 

används de stulna kortuppgifterna för att handla på nätet. Sverige har kommit långt vad gäller 

arbetet med PCI-reglerna och bankerna har även varit duktiga på att utveckla säkerhetssystem som 

exempelvis riskanalys. Om ett kort har använts på ett avvikande sätt så kommer det snabbt att 

spärras av bankerna.  
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Angående framtiden för e-handeln 

 

Bengt berättar att den svenska detaljhandeln i dagsläget har en omsättning på cirka 770 miljarder 

årligen, varav cirka 9% kommer från e-handeln. E-handeln växer med 16-17% per år och står för i 

princip hela detaljhandelns tillväxt. Denna tillväxttakt kan troligtvis fortsätta ett par år då svenska 

konsumenter numera vågar handla utomlands på ett helt annat sätt än tidigare. Slutligen tror Bengt 

att dagligvaruhandeln kommer att genomgå en liknande utveckling, där e-handeln tar en allt större 

andel av den totala omsättningen.  
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5. Analys 

I analysen redogörs för de hypoteser som skapats för studien. Även andra relevanta resultat som 

upptäckts kommer presenteras och knytas ihop med teorier och tidigare studier som presenterats i 

den teoretiska referensramen. Intervjuerna kommer användas som expertkompetens för ytterligare 

tyngd åt de resonemang som förs.  

5.1 Hypotesprövning 

5.1.1 Hypotes 1 

H0: Det finns ingen korrelation mellan en betalningsmetods upplevda grad av osäkerhet och dess 

popularitet vid höga transaktionsbelopp (över 5000 kr).  

H1: Det finns en negativ korrelation mellan en betalningsmetods upplevda grad av osäkerhet och 

dess popularitet vid höga transaktionsbelopp (över 5000 kr). 

 

See-To, Papagiannidis och Westland (2014) argumenterar för att låga transaktionsbelopp inte 

kräver lika högt förtroende för en betalningsmetod som vid höga transaktionsbelopp. För att testa 

detta antagande formulerades en hypotes med utgångspunkten att om en betalningsmetod upplevs 

som osäker kommer dess popularitet vid höga transaktionsbelopp vara låg. Detta eftersom en metod 

vars säkerhet och integritet ifrågasätts får anses ha ett lågt förtroende. 
 

För att undersöka hur osäker en metod ansågs vara räknades hur många respondenter som uppgett 

att de var obekväma med att använda metoden, och därefter angett brist på säkerhet som en av 

anledningarna till deras obekvämhet. Därefter räknades hur många "röster" som varje 

betalningsmetod fick på frågan som undersökte vilka betalningsmetoder som respondenten föredrog 

vid transaktioner på över 5000 kronor. Dessa två dataserier analyserades sedan för att undersöka 

korrelationen dem emellan.  

 

Beräkningen visar på en korrelationskoefficient på -0,764. Resultatet tyder på en relativt stark 

negativ korrelation mellan osäkerhet gentemot en betalningsmetod och dess popularitet vid höga 

transaktionsbelopp, och får anses ge visst stöd till See-To, Papagiannidis och Westlands 

resonemang. Om detta samband existerar skulle det kunna innebära att e-butiker som säljer 

premiumprodukter och andra dyrare varor bör fokusera på att erbjuda de betalningsmetoder som 

upplevs som säkrast, medan e-butiker inom detalj- och dagligvaruhandeln bör prioritera de metoder 

som upplevs som billigast och smidigast. En annan möjlig slutsats är att en satsning på att förbättra 

betalningsmetodernas säkerhet kan leda till en ökning av det genomsnittliga transaktionsbeloppet 

inom e-handeln.  Betalningsleverantörer som Klarna tar på sig en stor del av e-konsumenternas 

upplevda ekonomiska risk (Lewan 2018, ss. 120–121) och kan därmed erbjuda betalningsmetoder 

som upplevs som säkrare av konsumenterna. Om säkrare betalningsmetoder möjliggör större 

transaktioner kan denna teori förklara varför aktörer som Klarna kan ha en så positiv effekt på en e-

butiks försäljning.  

 

Detta samband är dock inte tillräckligt starkt för att säkerställas statistiskt, och trots indikationer om 

dess existens kan nollhypotesen inte förkastas med grund i den empiri som samlats in till denna 

studie. 
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5.1.2 Hypotes 2 

H0: Det finns ingen korrelation mellan hur höga transaktionskostnader en betalningsmetod upplevs 

medföra och dess popularitet vid låga transaktionsbelopp (under 1000 kr).  

H1: Det finns en negativ korrelation mellan hur höga transaktionskostnader en betalningsmetod 

upplevs medföra och dess popularitet vid låga transaktionsbelopp (under 1000 kr) 

 

Den andra sidan av See-To, Papagiannidis och Westlands (2014) resonemang bygger på antagandet 

om att smidighet och låga transaktionskostnader är de viktigaste faktorerna vid val av 

betalningsmetod för lägre transaktionsbelopp. För att testa denna del av resonemanget har en 

liknande hypotes formulerats. För att undersöka hur kostsam en metod ansågs vara räknades hur 

många respondenter som uppgett att de var obekväma med att använda metoden, och därefter angett 

brist på höga transaktionskostnader som en av anledningarna till deras obekvämhet. 

  

Därefter räknades hur många röster som varje betalningsmetod fick på frågan som undersökte vilka 

betalningsmetoder som respondenten föredrog vid transaktioner på under 1000 kronor. Ännu en 

gång användes de producerade dataserierna för att beräkna en korrelation.  

 

Korrelationsvärdet för denna korrelation beräknades till -0,824. Även detta värde indikerar att See-

To, Papagiannidis och Westlands teori har visst applikationsvärde på resultaten i denna studie, utan 

att vara starkt nog för att kunna säkerställas statistiskt.  

 

För att ytterligare testa detta samband kommer en tredje hypotesprövning att genomföras.  

5.1.3 Hypotes 3  

H0: Det finns ingen korrelation mellan preferenserna för bankkort och faktura. 

H1: Det finns en negativ korrelation mellan preferenserna för bankkort och faktura. 

  

Att faktura- och bankkortsbetalningar är Sveriges två mest populära betalningsmetoder inom e-

handel är en bild som delas av flera källor (DIBS 2017, PostNord 2017) och som bekräftas av den 

empiri som samlats in för denna studie. Dessa betalningsmetoder är de två mest populära 

svarsalternativen på samtliga enkätfrågor i som undersöker kunskap om och preferenser för olika 

sätt att betala online. Dessutom är det de enda två metoder som erbjuds av samtliga sjutton e-butiker 

som undersökts i studien. Även i de intervjuer som genomförts bekräftas bilden av fakturans och 

bankkortets dominerande position bland betalningsmetoderna i den svenska e-handeln. Samtidigt 

visar den empiri som samlats in genom enkätundersökningen att respondenterna ser faktura som 

den säkraste metoden, medan bankkort ses som metoden med lägst transaktionskostnader. Med See-

To, Papagiannidis och Westlands resonemang som utgångspunkt skulle alltså faktura bli ett allt mer 

attraktivt alternativ desto högre transaktionbelopp som ska betalas. Bankkort å andra sidan borde 

enligt teorin vara som populärast vid låga transaktionsbelopp och tappa i attraktivitet vid högre 

belopp. Denna hypotes testades genom att räkna hur många respondenter som uttryckt sin preferens 

för de båda betalningsmetoderna vid de tre olika beloppsintervallen: under 1000 kronor, mellan 

1000 och 5000 kronor samt över 5000 kronor. Därefter beräknades korrelationen mellan de två 

dataserierna.  

 

 

 

 
Diagram 5.1. Förhållandet mellan val av betalningsmetod och det totala transaktionsbeloppet. 
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Tabell 5.1 Respondenternas val av betalningsmetod för olika transaktionsbelopp (endast bankkort och faktura). 

 Bankkort Faktura 

<1000 96 65 

1000-5000 88 79 

>5000 70 88 

Korrelation -0,942  

Som illustreras i linjediagrammet 5.1 ser man tecken på ett starkt negativt samband då linjerna rör 

sig i motsatt riktning när inköpssumman ökar. Korrelationskoefficienten beräknas till -0.942 vilket 

tyder på en stark negativ korrelation. Det verkar vara så att ju högre transaktion som ska betalas 

desto mer populärt blir det att använda faktura i förhållande till bankkort.  

 

Denna korrelationskoefficient kan inte förklara varför fakturabetalningar ser ut att föredras framför 

bankkortsbetalningar då den totala inköpssumman ökar. Dock påpekar Kim, Xu och Gupta (2012) 

att processinnovatörer (definierat av Konkurrensverket 2017, s.30), som exempelvis Klarna och 

Qliro, arbetar för att minska den ekonomiska risken vid en transaktion på nätet. Eftersom en 

processinnovatör tar på sig den ekonomiska risken behöver konsumenten endast känna förtroende 

för deras tjänst och inte själva e-butiken (Lewan 2018, s. 120f). Enligt Bianchi och Andrews (2012, 

s. 256) proposed conceptual model 1, figur 2.1, är förtroende en väldigt betydande faktor för hur 

konsumenters attityd mot onlinehandel ser ut. Detta gäller såväl förtroende till säljaren, 

tredjepartsgarantier och upplevd risk. Ett högt förtroende påverkar attityden till att handla online 

positivt vilket i sin tur ökar sannolikheten att göra ett köp online. (ibid, s. 256ff)  

 

Det är med bakgrund av detta inte orimligt att tänka att när den totala transaktionssumman ökar, 

ökar vikten av att kunna använda en betalningsmetod som man känner förtroende för. Detta 

eftersom ett högre belopp anses som en större risk och kräver en högre grad av förtroende (See-To, 

Papagiannidis & Westland 2014). Att då överlåta risken till ett betalningsföretag istället för att sitta 

på den själv kan vara en effektiv metod för att begränsa den upplevda risken med transaktionen. 

Dessutom är det inte orimligt att anta att det upplevs som mer riskabelt att betala med bankkort, och 

därmed ange känsliga kontouppgifter, när betalningen rör ett större belopp. När konsumenten 
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istället får valet att betala via faktura, och därmed betala först då denne fått produkten, finns 

anledning att anta att detta ses som ett säkrare och mer riskfritt alternativ.  

 

Då forskarna på förhand valt en signifikansnivå på 0,05 för hypotesprövningar är inte heller denna 

korrelation tillräckligt stark för att kunna säkerställas statistiskt. Med en korrelationskoefficient på  

-0,942 finns det dock starka indikationer på att ett negativt samband kan existera. Detta samband 

finner stöd i såväl tidigare forskning som de intervjuer som genomförts och är utan tvekan ett 

intressant forskningsämne för framtida studier.  

5.1.4 Hypotes 4  

H0: Det finns ingen korrelation mellan hur många betalningsmetoder ett företag erbjuder och hur 

bra företaget presterar ur ett ekonomiskt perspektiv. 

H1: Det finns en positiv korrelation mellan hur många betalningsmetoder ett företag erbjuder och 

hur bra företaget presterar ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Att ta betalt för en produkt medför olika former av kostnader för säljaren. Exempel på dessa 

kostnader är kort- och transaktionsavgifter till bankerna, administrationskostnader och köp av 

kreditupplysningar i samband med fakturaköp. (Grüschow, Kemper & Brettel 2016)  

Grüschow, Kemper och Brettels (2016) studie försöker beskriva företagens kostnader för att erbjuda 

olika betalningsmetoder. 

 

Exempelvis visar deras forskning på att faktura är ett billigare alternativ än Paypal och 

kredtikortsbetalning, speciellt vid höga transaktionsbelopp. Dock finns det problem med att erbjuda 

faktura och delbetalningsalternativ då det kan innebära långa kredittider för företaget. Då 

betalningarna diskonteras till ett nuvärde blir dessa metoder inte alls lika fördelaktiga ur företagens 

synvinkel. Som beskrivet tidigare bör dock företagen erbjuda ett brett utbud av betalningsmetoder 

för att tillfredsställa den breda massan och inte förlora potentiella kunder. Under intervjun med 

Bengt Nilervall framkom att e-handlare betalar en dubbelt så hög avgift för att ta emot en 

kreditkortsbetalning som de gör för en debetkortsbetalning. Denna skillnad mellan avgifterna ses 

som så stor att vissa handlare tar ut en extraavgift av kunder som betalar med kreditkort för att täcka 

upp för den högre kostnaden, trots att detta är olagligt i Sverige. Även intervjun med Jacob Rastad 

indikerar på att vissa företag gör grundliga kalkyler inför beslutet om vilka betalningsmetoder som 

skall erbjudas. Här kan skillnader som storleken på kunddatabasen och kreditgränsen vara 

avgörande för företagens beslut. 

 

Hypotesen som framställdes av dessa argument var att om ett företag erbjuder flera 

betalningsmetoder så skulle det locka fler kunder att köpa från dem, något som skulle ge en positiv 

effekt på företagets finansiella nyckeltal. En sammanställning av de undersökta företagens 

finansiella nyckeltal hittas i tabell 4.7. Korrelationsberäkningar gjordes genom att använda 

nyckeltalen från senast tillgängliga räkenskapsår (2016) för att på bästa sätt spegla hur situationen 

ser ut i företaget idag. Med hjälp av korrelationsberäkningar har undersökningar gjorts för att se om 

det finns några samband mellan antalet betalningsmetoder som företagen erbjuder och de tre valda 

nyckeltalen. Resultaten visar sig dock vara långt ifrån det som forskarna hoppats på.  

 

Korrelationskoefficienten mellan antalet betalningsmetoder som erbjuds och vinstmarginal 

beräknades till 0,199. För rörelsemarginal beräknades korrelationskoefficienten till 0,245 och för 

kapitalomsättningshastighet 0,160. Den positiva korrelationen som antogs existera kunde således 

inte stärkas. Det verkar som att antalet betalningsmetoder som företagen erbjuder inte har någon 

nämnvärd effekt på deras totala försäljning och resultat. Det finns helt enkelt alltför många externa 
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faktorer för att antalet metoder ska ha någon märkbar effekt på det finansiella resultatet. Företagen 

tjänar troligtvis mer på att fokusera på att erbjuda de metoder som passar deras affärsidé bäst, 

snarare än att erbjuda så många som möjligt. Vidare bör det klargöras att företag som befinner sig 

på e-klädmarknaden verkar på en marknad som ställer väldigt höga krav på enskilda aktörer. 

Konsumenter kan idag, tack vare den ökade digitaliseringen, undersöka och jämföra priser och 

produkter inom Sveriges gränser men även internationellt. Detta gör att priser på produkter pressas 

ner väldigt mycket vilket innebär att marginalerna minskar väldigt mycket eftersom man inte bara 

konkurrerar med företag inom rikets gränser. (Svensk Handel 2017) Att då använda sig av 

vinstmarginal som mått på företagets lönsamhet kanske inte ger en rättvisande bild av hur det ser ut 

i verkligheten. Vidare kan finansiella nyckeltal visserligen ge en överblick över företagets 

ekonomiska situation, men utan övrig kännedom över företaget är det svårt att bedöma företagets 

situation utifrån några få nyckeltal (BAS-kontogruppen 2006, s. 11f;41f).  

5.1.5 Hypotes 5 

H0: Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors köpbeteende på nätet. 

H1: Det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors köpbeteende på nätet. 

 

Denna hypotes kommer att prövas med hjälp av statistisk prövning av två delhypoteser, som 

tillsammans täcker den huvudsakliga frågeställningen på ett omfattande sätt.  

 

Delhypotes 1: 

H0: Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors köpfrekvens av kläder 

och accessoarer på nätet. 

H1: Det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors köpfrekvens av kläder och 

accessoarer på nätet. 

 

Ett flertal av rapporter och artiklar som behandlar konsumentbeteende för online-handel har 

rapporterat skillnader mellan mäns och kvinnors agerande (KPMG 2017, s. 4f; Andrews et. al 2007, 

s. 651). DIBS (2017, s. 28) rapport om svensk E-handel visade på att män i genomsnitt handlar mer 

på nätet än vad kvinnor gör. Att beakta kön som en parameter för konsumentbeteende var inte den 

ursprungliga tanken i studien. Eftersom kön undersökts i flertalet andra publikationer framställdes 

dock en hypotes för att undersöka skillnader mellan män och kvinnor. För att få en bild av huruvida 

det finns en skillnad mellan antalet inköp per år för män och kvinnor gjordes ett t-test. Nyckeln som 

användes för kvantifiering av enkätsvaren presenteras i tabell 5.2.  

 
Tabell 5.2. Kvantifieringsnyckel för enkätfråga 3: ”Hur ofta köper du kläder (inklusive skor och accessoarer) online?" 

Svar Kvantifierat värde 

Väldigt sällan/aldrig (0-2 köp/år) 1 

Några gånger om året (3-6 köp/år) 2 

Flera gånger om året (7-10 köp/år) 3 

Ungefär en gång i månaden (11-14 köp/år) 4 

Flera gånger i månaden (>14 köp/år) 5 

 

Medelvärdet för kvinnornas svar blir 2,38, ett värde som är något högre än männens 2,05. Man kan 

alltså konstatera att såväl den genomsnittliga kvinnan som den genomsnittliga mannen som deltog i 

undersökningen handlar kläder online någonstans mellan tre och tio gånger årligen. En jämförelse 

av de båda dataserierna med hjälp av ett T-test ger dock ett p-värde på 0,064. Detta ger en stark 
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indikation på att det kan finnas en skillnad i mäns och kvinnors köpfrekvens av kläder online. 

Denna skillnad skulle i så fall behöva ställas i förhållande till den data som presenteras i DIBS 

(2017) rapport på svensk e-handel, där statistiken visar att manliga e-konsumenter handlar för i snitt 

200 kronor mer i månaden än kvinnliga diton. Dessa två till synes motsatta observationer kan 

möjligtvis förklaras med hjälp av KPMG:s rapport, där data presenteras som antyder att kvinnor i 

snitt spenderar mindre pengar per onlineköp än vad män gör. Därmed skulle en möjlig slutsats 

kunna vara att kvinnor gör fler, men billigare, inköp i e-handeln i form av exempelvis kläder och 

accessoarer.  

 

Då forskarna på förhand valt en signifikansnivå på 0,05 för hypotesprövningar är den data som 

samlats in till studien inte tillräcklig för att kunna påvisa en statistiskt signifikant skillnad mellan 

könen i detta avseende. Det är därför viktigt att konstatera att nollhypotesen inte kan förkastas med 

hjälp av detta test.  

 

Delhypotes 2: 

H0: Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan hur mäns och kvinnors förtroende för en e-

butik påverkas av betalningssymboler och tredjepartsgarantier. 

H1: Det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan hur mäns och kvinnors förtroende för en e-

butik påverkas av betalningssymboler och tredjepartsgarantier. 

 

I diagram 4.3 i resultat-delen framgår att 60% av respondenterna uppgav att deras förtroende för en 

e-butik ökar i stor till mycket stor grad om deras föredragna betalningsmetoder finns representerade 

bland de symboler som finns längst ner på hemsidan. Hypotesen som framställdes grundar sig på 

Bianchi och Andrews (2012) Competing model 2, figur 2.2, där 'trust in third party assurances' 

anses påverka kundens intention att göra ett köp online direkt. Förtroende för tredjepartsgarantier är 

något som diskuteras av Harrison McKnight och Chervany (2001, s. 51). Studien visar att om en e-

butik presenterar symboler för betalningsmetoder och säkerhetsgarantier kommer besökarens 

beredskap att dela med sig av privat information att öka. Således indikerar både tidigare studier och 

den egna forskningen att tredjepartssigill ökar konsumentens förtroende för säljaren.  

 

En infallsvinkel som är betydligt mindre undersökt är huruvida kön kan vara en förklarande 

variabel för detta förtroende. För att undersöka detta samband genomfördes ett t-test. T-testet 

utformades i form av ett tvåsidigt test där respondenterna delades in efter kön. Detta gjordes i syfte 

att jämföra svarsdata från könen. Endast svarsdata från män och kvinnor användes då de 

respondenter som angivit 'annat' på kön var för få för att kunna beaktas i detta specifika test. En 

kvantifiering av den insamlade datan genomfördes enligt följande nyckel (se tabell 5.3). 

 
Tabell 5.3. Kvantifieringsnyckel för enkätfråga 11: ”I hur stor grad ökar ditt förtroende för en okänd e-butik om den 

samarbetar med betalningsmetoder som du litar på?” 

Svar Kvantifierat värde 

Mitt förtroende minskar -1 

Det påverkar mig inte 0 

Jag vet inte 0 

I mycket liten grad 1 

I liten grad 2 

I stor grad 3 

I mycket stor grad 4 
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Ett snittvärde beräknades för respektive grupp där kvinnornas snittvärde uppgick till 2,57 och 

männens snittvärde uppgick till 2,42. Att snittvärdena ligger väldigt nära varandra gav forskarna en 

indikation att ingen signifikant skillnad fanns mellan män och kvinnor i detta avseende. P-värdet för 

dataserierna beräknades till 0,43. Detta värde indikerar att kön inte är en påverkande faktor för hur 

en individs förtroende påverkas av betalningssymboler och tredjepartsgarantier. Nollhypotesen kan 

därmed inte förkastas.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ingen av de två delhypoteserna ledde till ett förkastande 

av nollhypotesen, även om det fanns vissa indikationer på att ytterligare forskning inom ämnet kan 

vara nödvändig. Den data som samlats in under denna studie kan dock inte påvisa någon statistiskt 

signifikant skillnad vad gäller mäns och kvinnors köpbeteende på nätet. Den huvudsakliga 

nollhypotesen kan därför inte förkastas.  

 

5.2 Analys: E-handelns tillväxt och förändringar i betalning 
 
Samhällsutvecklingen är i ständig förändring och då allt fler människor idag använder sig av 

internet är det också där en stor del av handeln sker. (Svensk Handel 2017, ss. 4-10). I samband 

med att e-handel blir allt mer populärt och nya betalningsmetoder gör processen för betalning 

smidigare betyder det att de traditionella betalningssätten blir lidande och tappar marknadsandelar 

(Karnouskos et al 2008, s. 137). Här är framför allt kontanter den stora förloraren. Statistik från 

Riksbanken (2018) visar att kontantanvändningen i Sverige har minskat varje år sedan 2008. Även 

Arvidsson (2016, s.7) menar att åren kring den globala finanskrisen var en vändpunkt, då det totala 

värdet på omloppet av kontanter i världen för första gången började sjunka vid denna tid. För att få 

en djupare förståelse för för- och nackdelarna hos de betalningsmetoder som dominerar e-handeln 

intervjuades Bengt Nilervall och Jacob Rastad, som båda har en ledande roll i arbetet med 

betalningar inom sin respektive organisation. Jacob Rastad, CTO på Outnorth AB, berättar att 

företaget idag erbjuder betalning via banköverföring, kortbetalning, postförskott, Klarna Checkout 

och Paypal. Jacob menar att Paypal är det dyraste och minst fördelaktiga alternativet medan Klarna 

Checkout är det mest fördelaktiga för just deras företag. Han berättar även också att faktura, 

tillsammans med de andra kreditalternativen, står för 55% av de totala inbetalningarna och 

kortbetalningar är det näst mest populära alternativet. Inom snar framtid kommer Outnorth AB 

ersätta banköverföringsalternativet med Swish. Detta eftersom han anser, och det i enlighet med 

flera studier på ämnet, att ännu fler kunder kommer att lägga en order när de får chansen att betala 

på det sätt som passar dem. 

 

Bengt Nilervall, näringspolitisk expert i betalfrågor på Svensk Handel, är också imponerad av 

Klarnas verksamhet. Han menar att det är Klarna som är orsaken till att fakturabetalningar har 

erövrat en så stor andel av internetbetalningarna i Sverige idag. Detta då Klarna kom in på 

marknaden när det precis hade kommit nya regleringar gällande säkerheten vid kortbetalningar. 

Konsumenter tyckte det nya regleringarna gjorde betalningar komplicerade och valde i stället att 

använda sig av Klarnas tjänster. Vidare ger Nilervall en potentiell förklaring till varför den svenska 

betalningsmarknaden kan upplevas vara mer öppen till nya betalningslösningar än marknaderna i de 

nordiska grannländerna. Detta då det inte finns ett dominerande, landsomfattande betalkort som är 

fallet i exempelvis Norge och Danmark.  
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6. Slutsatser 

I detta avsnitt kommer de resultat och slutsatser som nåtts med studien att sammanfattas och 

redovisas. I ett avslutande stycke kommer även forskarnas förslag på framtida forskning inom 

området att presenteras.   

 

Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka attityder och preferenser för 

betalningsmetoder inom den svenska e-handeln, ur såväl ett företags- som ett konsumentperspektiv. 

Studiens undersökningsresultat gällande konsumenters betalningspreferenser indikerar att säkerhet 

är en avgörande faktor vid val av betalningsmetod vid större transaktioner, medan låga 

transaktionskostnader och smidighet är viktigare faktorer vid lägre belopp. Därmed stämmer de 

upptäckter som gjorts till stor del överens med See-To, Papagiannidis och Westlands (2014) 

tidigare resonemang kring ämnet. Även Bianchi och Andrews Competing Conceptual Model 

(2012), som beskriver förtroendets påverkan på incitamenten att handla online, får stöd av de 

resultat som nåtts i denna studie. Förtroendet för tredjepartsaktörer i form av betalningsleverantörer 

verkar ha stor påverkan på förtroendet för e-butiken. Resultaten från den undersökning av 

finansiella nyckeltal som genomförts visar inga tecken på att ett större antal erbjudna 

betalningsmetoder leder e-butiker till vare sig en ökad försäljning eller starkare finansiella resultat i 

övrigt. 

 

Övriga resultat antyder, med viss försiktighet, att kvinnor står för fler årliga klädinköp i e-handeln 

än vad män gör. Detta resultat kan, med tanke på tidigare observationer om att män spenderar mer 

pengar på e-handel, utläsas som att en större andel av kvinnors online-inköp kommer från kläd-

butiker.  

 

Studiens resultat visar inga indikationer på att kön är en påverkande faktor för hur stort förtroende 

en individ har för tredjepartsgarantier på en e-butiks hemsida. Några tecken på att ålder är en faktor 

som påverkar konsumentbeteende på internet har inte heller kunnat identifieras.  

 

Slutligen kan forskarnas analys av intervjuer i kombination med övriga insamlade data försiktigt 

antyda att den svenska marknaden kommer fortsätta förändras. Det är därmed inte omöjligt att nya 

betalningsmetoder, som inte finns idag, kommer dominera marknaden om några år. I nuläget får 

Klarna vara det företag som har en dominerande position på marknaden medan 

bankkortsbetalningar och faktura utan tvekan är de två ledande betalningsmetoderna sett till 

popularitet. Direktbetalningstjänsten Swish ser dock ut att kunna bli ett allt mer populärt alternativ 

vid mindre transaktionsbelopp. 

6.1 Framtida forskning 

Studien visar indikationer på att betalningsmetoder spelar en betydande roll för konsumenter och 

företag. Förslag på en framtida forskning skulle kunna vara att använda sig av ett annorlunda 

angreppssätt för att undersöka ämnet. Ett exempel på en sådan studie kan vara att undersöka hur 

erbjudna betalningsmetoder påverkar antalet avbrutna köp i webbutiken. Med utgångspunkt i See-

To, Papagiannidis och Westlands Abandoned Shopping Cart Syndrome-teori skulle man kunna 

studera hur utbudet av betalningsmetoder påverkar antalet avbrutna köp inom den svenska e-

handeln. En annan faktor som vore intressant att undersöka är hur krav på registrering och 

inloggning på en e-butiks hemsida påverkar andelen avbrutna köp. 
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Bengt Nilervall förklarade hur Klarnas intrång på marknaden har banat väg för fakturabetalningar i 

Sverige. Även Jacob Rastad hade en positiv inställning till Klarnas tjänster. En kvalitativ 

undersökning, där fokus skulle ligga på att få en djupgående förståelse för hur Klarna står sig 

gentemot sina konkurrenter och hur företag ser på deras tjänster därför skulle kunna vara av 

intresse.  
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7. Avslutande reflektion 

I detta avsnitt erbjuds läsarna en inblick i hur forskarna upplevde arbetsprocessen samt de 

svårigheter som uppstod på vägen.  

 

Det som blivit tydligt under studiens gång är att den alltför bristfälliga förankringen mellan 

enkätens utformning och de planerade statistiska analyserna har ställt till stora problem för 

forskarna. Själva enkätutdelningen ledde inte till ett representativt urval av populationen. Enkätens 

utformning begränsade den statistiska användbarheten hos den data som samlats in och bidrog till 

stora begränsningar i vilka hypoteser som kunde prövas. Dessa misstag gjordes trots att en 

pilotstudie utfördes innan själva studien tog fart på riktigt. Inte heller forskarnas val att beakta ett 

fåtal nyckeltal var, med facit på hand, optimalt för att mäta hur företaget påverkas av vilka metoder 

de erbjuder. Dessutom bör en eventuell framtida studie sträva efter att nå ett mer jämnfördelat urval 

ur såväl köns- som ålderssynpunkt.  

 

Forskarna tar med sig att en forskningsmetod, som exempelvis en enkätundersökning, måste 

utformas med lika stor hänsyn till statistikens möjligheter och begränsningar som till den teoretiska 

referensramens utgångspunkter. En grundligt genomförd pilotstudie som innehåller allt från 

planering till praktiskt genomförande och analys är verkligen något att satsa på för att tidigt 

upptäcka sådana brister och misstag som forskarna bakom denna studie tvingades tampas med.  

 

Samtidigt vill forskarna poängtera hur mycket de har lärt sig om både sig själva, ämnet och 

uppsatsskrivande i allmänhet genom alla med- och motgångar som uppstått på vägen. Detta har utan 

tvekan varit en väldigt lärorik tid och forskarna vill med denna text understryka relevansen av att 

verkligen ta till sig av de misstag man gör. Det är nämligen genom att göra misstag som man lär sig 

att göra rätt. 
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Bilagor 

BILAGA A - Sammanställning av insamlade enkätsdata 

Kategori         Frekvens Procent    

          
Kön          

  Man   124 70%    

  Kvinna   47 27%    

  Annat     5 3%    

  Summa   176 100%    

          
Ålder          

  Under 20   40 23%    

  20-34   97 55%    

  35-49   26 15%    

  50-64   10 6%    

  Över 65     3 2%    

  Summa   176 100%    

          
Hur ofta köper du kläder (inklusive skor och accessoarer) online?      

  0-2 köp/år   57 32%    

  3-6 köp/år   59 34%    

  7-10 köp/år  33 19%    

  11-14 köp/år  21 12%    

  Över 14 köp/år   6 3%    

  Summa   176 100%    

          
Vilken/vilka av följande betalningsmetoder har du kommit i kontakt med när du handlat kläder online? 

  Banköverföring  114     

  Bankkort   149     

  Kreditkort   115     

  Faktura   140     

  Delbetalning  97     

  Swish   66     

  Paypal   122     

  Annan metod  22     

  Jag vet inte   8     

  Summa   833     

          
Vilken/vilka av följande betalningsmetoder har du använt dig av vid köp av kläder online?  

  Banköverföring  72     

  Bankkort   129     

  Kreditkort   47     

  Faktura   91     

  Delbetalning  9     

  Swish   41     

  Paypal   60     

  Annan metod  3     

  Jag vet inte   6     

  Summa   458     
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Vilken/vilka metoder skulle du föredra att använda för klädköp online under 1000 kronor?   

  Banköverföring  59     

  Bankkort   96     

  Kreditkort   33     

  Faktura   65     

  Delbetalning  4     

  Swish   48     

  Paypal   41     

  Annan metod  4     

  Jag vet inte   6     

  Summa   356     

          
Vilken/vilka metoder skulle du föredra att använda för klädköp online mellan 1000 och 5000 kronor?  

  Banköverföring  51     

  Bankkort   88     

  Kreditkort   40     

  Faktura   79     

  Delbetalning  8     

  Swish   27     

  Paypal   36     

  Annan metod  4     

  Jag vet inte   10     

  Summa   343     

          
Vilken/vilka metoder skulle du föredra att använda för klädköp online över 5000 kronor?   

  Banköverföring  46     

  Bankkort   70     

  Kreditkort   38     

  Faktura   88     

  Delbetalning  18     

  Swish   23     

  Paypal   31     

  Annan metod  5     

  Jag vet inte   16     

  Summa   335     

          
Finns det någon betalningsmetod som du inte känner dig bekväm med att använda?   

  Banköverföring  22     

  Bankkort   19     

  Kreditkort   50     

  Faktura   33     

  Delbetalning  90     

  Swish   45     

  Paypal   45     

  Annan metod  5     

  bekväm m. samtliga alternativ 25     

  Jag vet inte   17     

  Summa   351     
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Om du svarat att du känner dig obekväm med någon metod: hur kommer det sig?  
Använd svarsalternativet “Other” för att ge ett eget svar. 

 

  Säkerhet   52     

  Information  46     

  Support   33     

  Kostnader   56     

  Övriga svar   21     

  Summa   208     

          
I hur stor grad ökar ditt förtroende för en okänd e-butik om den samarbetar med  
betalningsmetoder som du litar på? 

  I mycket stor grad  28 16%    

  I stor grad   78 44%    

  I liten grad  36 20%    

  I mycket liten grad  8 5%    

  Mitt förtroende påverkas inte 16 9%    

  Mitt förtroende minskar  2 1%    

  Jag vet inte   8 5%    

  Summa    176 100%    
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BILAGA B – Redovisning av enkätfrågor 

 

Kön 

Man 

Kvinna 

Annat 

Vill inte uppge 

 

Ålder 

Under 20 år 

20-34 år 

35-49 år 

50-64 år 

Över 64 år 

 

Hur ofta köper du kläder (inklusive skor och accessoarer) online?  

Väldigt sällan/aldrig (0-2 köp årligen) 

Några gånger om året (3-6 köp årligen) 

Flera gånger om året (7-10 köp årligen)  

Ungefär en gång i månaden (11-14 köp årligen) 

Flera gånger i månaden (Över 14 köp årligen) 

 

Vilka av följande betalningslösningar har du kommit i kontakt med när du handlat kläder 

online? 

Banköverföring (inklusive Klarna Direkt) 

Bankkort 

Kreditkort 

Faktura (Klarna, Qliro med flera) 

Delbetalning (Klarna, Qliro med flera) 

Swish 

Paypal 

Annan metod 

Jag vet inte 

 

Vilken/ vilka av följande betalningsmetoder har du använt dig av vid köp av kläder online?  

Banköverföring (inklusive Klarna Direkt) 

Bankkort 

Kreditkort 

Faktura (Klarna, Qliro med flera) 

Delbetalning (Klarna, Qliro med flera) 

Swish 

Paypal 

Annan metod 

Jag vet inte 
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Vilken/vilka metoder skulle du föredra att använda för klädköp online under 1000 kronor?  

Banköverföring (inklusive Klarna Direkt) 

Bankkort 

Kreditkort 

Faktura (Klarna, Qliro med flera) 

Delbetalning (Klarna, Qliro med flera) 

Swish 

Paypal 

Annan metod 

Jag vet inte 

 

Vilken/vilka metoder skulle du föredra att använda för klädköp online mellan 1000 och 5000 

kronor?  

Banköverföring (inklusive Klarna Direkt) 

Bankkort 

Kreditkort 

Faktura (Klarna, Qliro med flera) 

Delbetalning (Klarna, Qliro med flera) 

Swish 

Paypal 

Annan metod 

Jag vet inte 

 

Vilken/vilka metoder skulle du föredra att använda för klädköp online över 5000 kronor?  

Banköverföring (inklusive Klarna Direkt) 

Bankkort 

Kreditkort 

Faktura (Klarna, Qliro med flera) 

Delbetalning (Klarna, Qliro med flera) 

Swish 

Paypal 

Annan metod 

Jag vet inte 

 

Finns det någon eller några betalningsmetoder som du inte känner dig bekväm med att 

använda?  

Banköverföring (inklusive Klarna Direkt) 

Bankkort 

Kreditkort 

Faktura (Klarna, Qliro med flera) 

Delbetalning (Klarna, Qliro med flera) 

Swish 

Paypal 

Annan metod 

Jag känner mig trygg med alla alternativ 

Jag vet inte 
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Om du svarat att du känner dig obekväm med någon metod: hur kommer det sig? Använd 

“Other” för att ge ett eget svarsalternativ.  

Säkerhet: Jag är orolig för att någon utomstående ska komma åt mina kontouppgifter  

Information: Jag har inte tillräcklig kunskap om hur betalningsmetoden fungerar 

Support: Om något skulle gå fel vet jag inte hur jag skulle kunna lösa problemet 

Kostnader: Jag upplever att metoden har för höga transaktionskostnader eller andra avgifter 

Other: ___________________________________________________________ 

 

 


