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Abstract 
The study aims to elucidate which variables have an impact on SMEs’ offering of electronic mobile payments 
based on internal and external dimensions. 
 
The method of the study is based on a positivistic knowledge concept with a deductive approach in which 
theories of acceptance level and stakeholders have constituted the theoretical framework. A quantitative 
research method has been used, in which empirical data is gathered through a constructed questionnaire. After 
the collection of data an analysis was made, it demonstrated the result showed that none of the study 
hypotheses were accepted. In contrast, a subsequent analysis of factors indicated that some of them indicated 
in the right direction with the assumption. 
 
The study differs from previous research because the consideration has been given to the SMEs’ internal and 
external environment. Earlier research has not been referred to as the decision maker's impact on the company, 
which should have an impact on smaller companies where the decision maker and the owner usually are the 
same person. Subsequent analysis of collected empirical evidence indicated that the decision-maker's age and 
experience in decision-making affects the decision to offer electronic mobile payments. However, 
participation was low, resulting in only 28 respondents responding to the survey. The low response rate needs 
to be taken into account as it may have distorted the results for which factors have an impact on the company's 
offering of electronic mobile payments, which means that the statistical conclusions do not have as much 
reliability. 
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Sammanfattning 
Studien syftar till att belysa vilka variabler som har en inverkan på små och medelstora företags (SME-
företag) erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel utifrån interna samt externa faktorer. 
 
Studiens metod baseras på ett positivistiskt kunskapsideal med en deduktiv ansats där teorier för 
acceptansnivå och intressenter utgjort den teoretiska referensramen. En kvantitativ forskningsmetod har 
använts där empiri samlats in genom en konstruerad enkät. Efter insamlandet av data gjordes en analys av 
resultaten som påvisade att ingen av studiens hypoteser accepterades. Däremot påvisade en påföljande analys 
av faktorer att vissa av dem indikerade i riktning med hypotesernas antagande. 
 
Studien skiljer sig från tidigare forskning eftersom hänsyn har tagits till SME-företagens interna samt externa 
faktorer. Tidigare forskning har inte benämnt beslutfattarens inverkan på ett företags erbjudande av 
elektroniska mobila betalningsmedel, vilket borde ha en inverkan på mindre företag där beslutsfattaren och 
ägaren oftast är samma person. Efterföljande analys av insamlad empiri indikerade bland annat på att 
beslutsfattarens ålder samt erfarenhet inom beslutsfattande påverkar erbjudande av elektroniska mobila 
betalningsmedel. Dock var deltagandet lågt vilket resulterade att endast 28 respondenter svarade på enkäten. 
Hänsyn behöver tas till den låga svarsfrekvensen då det kan ha skapat en snedvridning av resultatet för vilka 
faktorer som har en inverkan på företagets erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel, vilket gör att 
de statistiska slutsatserna inte har lika stor tillförlitlighet. 
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Förord 
Först och främst vill vi tacka de respondenter som deltagit i enkätundersökningen och gjort 

vår studie möjlig. Vi är mycket tacksamma för deras betydelsefulla svar som gavs vilka 

gjort att vi kunnat undersöka vad som påverkar SME-företags erbjudande av elektroniska 

mobila betalningsmedel. 

 

Vi vill även tacka varandra för stort engagemang och gott samarbete utmed genomförandet 

av uppsatsen. Vårt intresse för det ekonomiska studieområdet har växt under våra tre år på 

Högskolan Kristianstad och kommer vara med oss resten av livet. 

 

Ett tack ska även ges till opponenten Hiba Alissa som bidragit med konstruktiv kritik och 

utomståendes synpunkter på uppsatsen. Vi vill även tacka vår handledare Håkan 

Jankensgård och klasskamrater som funnits som stöd för diskussion och reflektion. 

 

Stort tack till alla engagerade! 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Allan Khazal     Lina Sandell 

 

Högskolan Kristianstad, 2018-05-25 
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1 Inledning 
Uppsatsens inledande avsnitt kommer behandla förändringen i användandet av betalningsmedel 

och samhällets övergång mot elektroniska mobila betalningsmedel. Därefter presenteras 

problematiseringen, problemformulering, syfte samt arbetets disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Idag använder 86 % av Sveriges befolkning mobilen för betalning eller mobila banktjänster, 

vilket ständigt ökar och kommer potentiellt i framtiden även konkurrera ut betalkorten 

(Breakit, 2018). Användandet av sedlar och mynt har minskat i rask takt det senaste decenniet, 

mer än halverats enligt Riksbankens genomsnittliga värde på kontanter i cirkulation (Sveriges 

Riksbank, 2018a). Riksbanken genomförde en studie baserad på förändringen i användandet 

av kontanter och kortbetalningar mellan 2006 och 2016. Studien påvisade att användandet av 

elektroniska betalningsmedel under de senaste åren har ökat medan kontanthanteringen 

minskat. Riksbanken upptäckte även att Sveriges befolkning använder bankkort i större 

utsträckning än kontanter (Sveriges Riksbank, 2018b). 

 

Det ökade användandet av digitala betalningstjänster belyser även Dagens Handel i sin artikel 

”Digitala betalningsmedel blir allt mer populära”, där mätningarna påvisar att det idag görs 

fler elektroniska betalningar än betalningar med kontanta medel. Artikeln har uppkommit i 

samband med en studie som kortföretaget Visa är delaktiga i, vilken även den har 

uppmärksammat att 86 % av Sveriges befolkning använder en mobil enhet för att genomföra 

betalningar och andra banktjänster (Dagens Handel, 2018). 

 

Författarna till artikeln ”Adoption of in-store mobile payment: Are perceived risk and 

convenience the only drivers?” har också uppmärksammat bekvämligheten med elektroniska 

mobila betalningsmedel i fysiska butiker. Författarna belyser även användandet av mobilen för 

informationssökningar i butiker innan köp genomförs. De menar att kombinationen av 

information och betalning i mobilen förenklar och förbättrar för både konsument och 

näringsidkare såtillvida att relationen dem emellan förstärks. Kunden får en tillförlitlig 

leverantör och näringsidkaren får en trogen kund, alltså en säker framtida inkomstkälla (de 

Kerviler, Demoulin, & Zidda, 2016). 
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Betaltjänsten Swish påvisar samma uppåtgåendetrend för de elektroniska mobila betalningarna 

som Dagens Handel framhävde. Swish är en mobilapplikation som används för att skicka 

pengar elektroniskt via mobilnummer och har ökat kontinuerligt sedan lanseringen av tjänsten 

2012. Enligt Swishs hemsida ska 98 % av Sveriges befolkning känna till Swish som 

betalningsmedel. Dem har ca 6 miljoner privatpersoner och strax över 140 000 företag som 

användare av tjänsten i slutet av 2015 (Swish, 2017; Swish, 2018a). Betalningsmedel där 

bankkortet läggs in i mobilen kom till Sverige under 2017, dessa kallas Samsung Pay respektive 

Apple Pay. Vid de här tjänsterna finns betalkortet i mobilen och transaktionen godkänns med 

kod alternativt fingeravtryck (Aftonbladet, 2018; Dinapengar.se, 2018). 

 

Men det är inte bara att annullera kontanta betalningsmedel, unga och de vuxna med 

betalningsanmärkningar har exempelvis inte alltid tillgång till ett betalkort (Svt, 2018a). Alla 

har inte heller tillgång till smarttelefoner som förutsätts vid användandet av elektroniska mobila 

betalningsalternativ, de positiva effekterna är att rånriskerna med kontanthantering försvinner 

(Svt, 2018; Pro, 2018). För att motverka de negativa effekterna har Riksbanken startat ett 

projekt där de diskuterar e-kronan, en digital form av kontanter som inte behöver 

internetuppkoppling (Sveriges Riksbank, 2018c). Även här är det frågan om tekniska 

funktioner, vilket troligen inte är något som äldre kommer utnyttja. 

 

Sammantaget kan sägas att användandet av elektroniska lösningar i allmänhet har ökat i Sverige 

under de senaste årtiondena. Men alla är inte bekväma med det och därför kommer kontanter 

finnas kvar, däribland småföretagen som många gånger inte har rätt kunskaper och tid att 

fördjupa sig i de elektroniska mobila betalningslösningarna (Sveriges Riksdag, 2018). Därför 

ska en fördjupning ske kring vad som påverkar SME-företags erbjudande av elektroniska 

mobila betalningsmedel och vilka faktorer som är underliggande orsaker till motstånd eller 

acceptans. 

 

1.2 Problematisering 

Användandet av fysiska betalningsmedel som sedlar och mynt används i allt lägre grad, istället 

har kortbetalningar blivit det dominerande betalningsmedlet (Sveriges Riksbank, 2018b). 

Enligt SvD Näringsliv så görs var femte transaktion med kontanter och om trenden med 

minskad kontantbetalning kommer att bestå framöver, kan det resultera i att Sverige redan år 

2030 kan vara ett kontantlöst samhälle (SvD Näringsliv, 2018a). 



Khazal & Sandell 

 3 

 

Många studier som gjorts baseras på hur konsumenter upplever den teknologiska utvecklingen 

kring betalningslösningar och vilka faktorer som påverkar deras acceptans av elektroniska 

mobila betalningsmedel. En av studierna gjordes av De Kerviler, m.fl. (2016), de fann att risk, 

nöje, bekvämlighet och sociala fördelar hade störst inverkan på användandet av elektroniska 

mobila betalningar av konsumenter. Men för att konsumenterna ska kunna använda mobilen 

som betalningsmedel måste det finnas som betalningsalternativ i butikerna. Det finns idag få 

studier som tittar på vad som påverkar hur erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel 

ser ut i små till medelstora företag (Otieno & Kahonge, 2014).  

 

Yang, Liu, Li och Yu (2014) utgår även från individers perspektiv och vilken inverkan upplevda 

risker har på konsumenters acceptans av elektroniska mobila betalningsmedel. Författarna 

föreslår att acceptansen av elektroniska mobila betalningsmedel även bör undersökas från 

företags synvinkel och hur upplevd risk påverkar deras användande av elektroniska mobila 

betalningsmedel (Yang, Liu, Li, & Yu, 2015). Därför kommer den här studien fokusera på vad 

som påverkar små till medelstora företags erbjudande av elektroniska mobila 

betalningsalternativ mot sina kunder. Små till medelstora företag kommer fortsättningsvis 

förkortas SME-företag. 

 

En studie som riktar in sig på handlare och undersökte elektroniska mobila betalningsmedel är 

Mallat och Tuunainen (2008). De avsåg att finna detaljerad information om drivande faktorer 

och barriärer kring erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel. Eftersom studien är 

äldre behandlar den inte de elektroniska mobila betalningsmedel som är aktuella idag, som 

Swish och NFC-teknik. Konsumenternas acceptans var enligt artikelförfattarna låg när studien 

gjordes vilket inte nödvändigtvis behöver vara överensstämmande med dagens konsumenters 

acceptansnivå. Därför behöver elektroniska mobila betalningsmedel studeras på nytt, med en 

anpassning efter dagens förutsättningar. 

 

Att titta på vad som påverkar SME-företags erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel 

är intressant för att det är den vanligaste företagsformen i Sverige, hela 99,9% av företagen i 

Sverige har under 250 anställda och omsättning under 50 miljoner euro, varav enmansföretag 

står för hela 73,2% av Sveriges SME-företag (Ekonomifakta, 2018; Svenskt Näringsliv, 2008). 

De tillhandahåller inte samma kunskaper och resurser som stora företag, mycket kunskap 

kommer med antal anställda. Därför kan de inte anpassa sig lika fort efter den tekniska 
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utvecklingen (Chen & Lewis, 2010; Quinton, Canhoto, Molinillo, Pera, & Budhathoki, 2017). 

Även Chatzoglou & Chatzoudes (2016) och Thompson & Yujun (2004) påvisar att det finns ett 

positivt samband mellan företagets storlek och deras villighet att anpassa sig efter ny 

teknologisk utveckling, dock med fokus på e-handel. 

 

Eftersom många konsumenter har tillgång till elektroniska mobila betalningsalternativ men de 

flesta SME-företag inte erbjuder betalningsalternativet hämmar det företagens utveckling. En 

studie som gjorts av Svensk Handel påvisar att ca 64 % av handlarna är intresserade av att 

använda nya tekniska lösningar (Privata Affärer, 2018), vilket är positivt eftersom 66 % av de 

med smartphones använder betalningsapplikationen Swish (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). 

Genom att öka användandet av elektroniska mobila betalningslösningar och finnas tillgängliga 

på flera marknader främjas kampen om marknadsandelar för SME-företag och därmed deras 

utveckling mot att bli ett stort företag (Grüschow, Kemper, & Brettel, 2016). 

 

Det medföljer även andra fördelar med att erbjuda sina kunder ett brett utbud på 

betalningsalternativ. Bland annat har den digitala utvecklingen medfört att företag drar ner på 

kostnader, optimerar den administrativa delen som en transaktion medför samt att det ökar 

företagets effektivitet och konkurrenskraft (Cuylen, Kosch, & Breitner, 2016). Företagen 

begränsar sig själva genom att inte erbjuda elektroniska mobila betalningsmöjligheter för 

konsumenterna. Därför är det intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar SME-

företags erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel, eftersom det är den framtid som 

väntas och har inverkan på SME-företags framtida överlevnad. 

 

Mallat och Tuunainen (2008) tar upp några barriärer kring tillämpningen av elektroniska mobila 

betalningsmedel, bland annat kostnaden för implementering, i form av exempelvis 

uppdateringar av hård- och mjukvaror, bristfällig teknik, säkerhetsaspekter samt utbildning för 

personal. De betonar även vikten av att nätverket kring elektroniska mobila betalningsmedel 

spelar en avgörande roll, om det inte är någon konkurrenskraft kring de elektroniska mobila 

betalningsmedlen används de inte trots att de tros ge fördelar i det långa loppet. Mallat och 

Tuunainen (2008) tar även upp svårigheter med att det är få konsumenter som använder 

elektroniska mobila betalningsmedel. Elektroniska mobila betalningsmedel är ett 

nätverksbaserat betalningsmedel, fördelarna beror på hur stort deltagandet är från både 

konsumenterna och handlarna (Kauffman, McAndrews, & Wang, 2000).  
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Som tidigare nämnt finns det inte många studier kring vad som påverkar SME-företags 

erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel. Faktorer från studierna som finns kommer 

att prövas om de har någon påverkan på erbjudandet av elektroniska mobila betalningsalternativ 

i svenska SME-detaljhandelsföretag. Dessutom kommer faktorerna att delas in i interna- 

respektive externa faktorer. Interna faktorer definieras som faktorer som kan hänföras för 

respektive företag, exempel på interna faktorer är företagets storlek, företagarens ålder, 

uppfattad användbarhet och den uppfattade säkerheten för ett visst betalningsalternativ. Externa 

faktorer däremot definieras som faktorer som företagen inte har någon direkt påverkan över, 

exempel på externa faktorer är kundernas preferenser för olika betalningsalternativ samt 

konkurrerande företags erbjudande av olika betalningsalternativ. Studien kommer fokusera på 

de elektroniska mobila betalningsmedlen för att det är den betalningsform som tros dominera i 

framtiden (Breakit, 2018).  Därför ska studien undersöka vilken inverkan utvalda interna- och 

externa faktorer har på SME-företags erbjudande av elektroniska mobila betalningsalternativ i 

fysiska butiker. 

 

1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer påverkar SME-företags erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel mot 

kunder? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga vilket inflytande interna- och externa faktorer har på SME-

företags erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel. 

 

1.5 Disposition 

Inledning 

I studiens inledande avsnitt presenteras bakgrunden kring betalningsmedels utveckling följt av 

problematisering, problemformulering samt studiens syfte. Avsnittets avslutande del är den här 

presenterade dispositionen. 
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Metod 

Studiens andra avsnitt kommer behandla studiens forskningsfilosofi, forskningsansats, 

forskningsmetod samt hur valet av teorier har skett. Här motiveras bland annat det positivistiska 

kunskapsidealet, den deduktiva ansatsen samt det kvantitativa tillvägagångssättet. 

 

Teori 

Teoriavsnittet presenterar inledningsvis en beskrivning av interna- och externa faktorer följt av 

teoretisk redogörelse för teoriernas funktion. Avslutningsvis framställs studiens nio hypoteser 

med tillhörande motivering utifrån det teoretiska ramverket. 

 

Empirisk metod 

Presentationen av studiens urval av SME-företag samt datainsamlingsmetod. Därpå följer 

operationalisering där enkätundersökningens frågor framförs relaterat till populationsurval, 

beroende och oberoende variabler. Avslutningsvis presenteras studiens validitet samt 

reliabilitet. 

 

Empirisk analys 

Insamlad empiri analyseras med deskriptiv statistik samt en logistisk regressionsmodell. 

Enkätfrågorna som direkt berör hypoteserna tas med i regressionsanalysen. Det framförs även 

en redogörelse för hypotesernas utfall. 

 

Slutsatser 

I studiens avslutande kapitel framförs studiens resultat kring vilka indikationer som 

framkommit gällande vad som påverkar SME-företags användande av elektroniska mobila 

betalningsmedel. Även självkritik och förslag på framtida forskning presenteras.  

  



Khazal & Sandell 

 7 

2 Metod 
I kommande avsnitt redogörs för den metod som använts för att undersöka vad som påverkar 

SME-företags erbjudande av elektroniska mobila betalningslösningar. Bland annat framförs 

motivering till valet av den deduktiva ansatsen och den kvantitativa datainsamlingsmetoden. 

Även en motivering till studiens använda teorier framförs. 

 

2.1 Forskningsfilosofi 

Syftet med studien är att belysa hur benägna SME-företag är att acceptera den tekniska 

utvecklingen mot elektroniska mobila betalningslösningar samt vilken inverkan interna 

respektive externa faktorer har på företagets beslut. För att skapa en teoretisk referensram har 

vetenskapliga artiklar, litteratur och tidningsartiklar använts för att få en uppfattning av hur den 

generella villigheten på marknaden ser ut gällande de elektroniska mobila betalningsmedlen. 

 

Eftersom studien avser att belysa samband anses kunskapsidealet positivism vara det som är 

aktuellt, positivism innebär att samband mellan olika faktorer eftersöks samt att det eftersträvas 

en objektivitet inom ämnet. Positivismen innebär även att verkligheten studeras med siffror och 

fakta (Denscombe, 2016; Lind, 2014). Eftersom positivismen utgår ifrån en objektivitet inom 

ämnet ger det möjlighet att i studien visa på de samband som finns mellan användandet av 

elektroniska mobila betalningsmedel och olika faktorer. Undersökandet av samband är länkat 

till det positivistiska kunskapsidealet vilket även en objektivitet är enligt Denscombe (2016) 

samt Lind (2014). Objektivitet innebär att det undersöks med en opartiskhet samt en saklighet, 

att analysera data på ett neutralt sätt och inte sätta en personlig prägel på det varken från 

författarna eller respondenterna (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2018). Nackdelen blir dock att 

specifik information som respondenterna velat framföra missas, som annars potentiellt hade 

framkommit med ett hermeneutiskt kunskapsideal (Denscombe, 2016).  

 

Hermeneutik förekommer vanligtvis vid kvalitativa analyser och vill gå in på individnivå och 

analysera samt tolka insamlat material och skapa en förståelse av fenomenet utifrån empirin 

(Denscombe, 2016; Lind, 2014). En hermeneutisk studie hade varit en möjlighet för att se vad 

specifika individers preferenser och upplevelser i det dagliga arbetet har för inverkan på 

erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel. Fördelen hade då varit att en mer specifik 

information hade framkommit, nackdelen blir även att den funna kunskapen inte med säkerhet 

kan generaliseras och påvisa andra företags ståndpunkt (Denscombe, 2016; Lind, 2014). 
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Opartiskheten är det som eftersöks i den här studien eftersom det intressanta är ett generellt 

samband och inte det specifika företagets samband mellan variablerna samt villigheten att 

erbjuda elektroniska mobila betalningsmedel. För att kunna urskilja statistiska samband ställs 

det krav på stora stickprov (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2018), det här stärker även valet av 

den deduktiva ansatsen och kvantitativa tillvägagångssättet som diskuteras nedan. 

 

2.2 Forskningsansats 

En empirisk studie kan byggas på tre olika sätt: induktivt, abduktivt och deduktivt (Denscombe, 

2016; Lind, 2014). Den induktiva ansatsen utgår ifrån empiri och avser att skapa teori medan 

den deduktiva ansatsen utgår ifrån teorier som avses att prövas med hjälp av empiri. Det tredje 

sättet som kallas abduktion är en blandning av de andra två (Denscombe, 2016; Lind, 2014). I 

den här studien har forskningsansatsen deduktion valts eftersom det idag finns viss teori att ta 

stöd av varpå bildandet av hypoteser grundar sig (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 

2016). Vid framtagandet av hypoteser i studien används konsumentteorier vilket till stor del 

grundar sig på det sätt som Mbogo (2010) och Apanasevic, Markendahl och Arvidsson (2015) 

använde konsumentteorier för att undersöka SME-företags synsätt på elektroniska mobila 

betalningsmedel. De använder bland annat Innovation of Diffusion Theory och Technology 

acceptans model.  

 

För att undersöka beslutssituationen kommer en deduktiv ansats användas och hypoteser skapas 

utifrån studiens teorier, eftersom hypoteser grundar sig på tidigare studier (Denscombe, 2016; 

Lind, 2014). Hypoteserna kommer därefter testas med hjälp av empiriska data. Syftet med att 

pröva hypoteserna med hjälp av insamlade empiriska data är att belysa de eventuella samband 

som finns mellan interna- respektive externa faktorerna, som framförs ur teorierna, och 

erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel.  

 

2.3 Forskningsmetod 

För att få en övergripande kartläggning av de interna- respektive externa faktorernas inverkan 

kommer studien använda en kvantitativ ansats och avser att skapa en grundförståelse för hur 

interna- respektive externa faktorer påverkar SME-företag i valet att erbjuda/inte erbjuda 

elektroniska mobila betalningsmedel som transaktionsalternativ. Den kvantitativa metoden 
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fokuserar på kvantifierbara variabler som mäts i frekvenser (Denscombe, 2016), varför studiens 

primärdata kommer samlas in med hjälp av en enkätundersökning riktad mot SME-företag. 

 

Användandet av enkätundersökningar stödjer studiens objektivitet eftersom alla respondenter 

får samma frågor och därmed påverkas inte insamlade data av interpersonella faktorer eller på 

det sätt frågorna ställs. För att kunna skapa den eftersökta objektiviteten är enkätstudier även 

bra för att nå ut till en så stor population som möjligt med relativt kort svarstid. Även som 

Denscombe (2016) nämner är enkätundersökningar den metod som ger en avsevärd mängd 

forskningsdata för en relativt låg kostnad gällande material, tid och pengar. Det är även enklare 

att analysera och tolka samband hos insamlade data i frekvenser, respektive respondents 

enkätsvar kommer sedan används för att undersöka samband mellan faktorerna samt 

erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel (Denscombe, 2016; Lind, 2014). Några 

nackdelar med enkätundersökningar är dock att det inte finns någon möjlighet att förklara frågor 

om dem skulle missförstås, eller ställa följdfrågor för att få djupare information (Denscombe, 

2016; Lind, 2014). Ytterligare en nackdel är att bortfallet kan bli stort och att det därav blir 

svårt att analysera insamlade data (Denscombe, 2016; Lind, 2014). 

 

En annan ansats är den kvalitativa, som fokuserar på att finna detaljerad information från ett 

färre antal respondenter, vilket är det negativa med att den kvalitativa ansatsen väljs bort 

(Denscombe, 2016). Nackdelen med den kvalitativa metoden är dock att det är svårt att 

generalisera och påvisa ett allmänt samband (Denscombe, 2016; Lind, 2014), vilket i det här 

fallet eftersöks mellan de interna- respektive externa faktorerna samt erbjudandet av 

elektroniska mobila betalningsmedel. 

 

Eftersom studien eftersöker samband mellan SME-företags erbjudande av elektroniska mobila 

betalningsmedel och respektive faktor är den kvantitativa metoden mer fördelaktig för 

forskningen genom fler respondenter och situationer som stärker funna samband. Studien 

eftersöker en generell kartläggning och förståelse för hur SME-företag uppfattar elektroniska 

mobila betalningslösningar och vad som påverkar deras erbjudande av de elektroniska mobila 

betalningsalternativen mot sina kunder. Med en kvantitativ ansats kommer forskningens fynd 

presenteras tydligt med hjälp av tabeller. 
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2.4 Val av teorier och modeller 

Den litteratur, teorier och modeller som valts att användas för att studera vad som påverkar 

SME-företags erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel är delvis konsumenters 

acceptans och adaption av elektroniska mobila betalningsmedel. Anledningen till det är att 

området är relativt ostuderat och saknar ännu vetenskapligt grundade teorier och modeller 

(Otieno & Kahonge, 2014). Eftersom ett fattat beslut i företaget kan innebära framgång eller 

undergång har det stor betydelse att det tas på väl genomtänkta grunder. Den som vanligtvis 

fattar besluten i SME-företag är företagsledaren vilket ofta också är ägaren av SME-företaget, 

vilket också är den personen som påverkar hur företaget bedrivs (Wang, 2004). Ägarens 

beteende och preferenser är därför ofta avgörande vid beslutsfattande, besluten fattas vanligtvis 

av den verkställande direktören/ägaren och är ofta grundade på personliga bedömningar vilket 

gör att de personliga preferenserna har betydelse för de val som görs för SME-företaget (Li, 

Zhu, & Pan, 2012).  

 

Där har även erfarits två tidigare studier som framgångsrikt använts sig av konsumentteorier 

för att undersöka SME-företags och konsumenters användande av elektroniska mobila 

betalningsmedel, nämligen Apanasevic, Markendahl och Arvidsson (2015) samt Mbogo 

(2010). De använder bland annat Innovation of diffusion theory (IDT-teorin), Technology 

acceptans model (TAM-modellen) samt Unified theory of acceptans and use of technology 

(UTAUT-teorin) vilka även kommer att användas i den här studien. Användandet av de tre 

nämnda teorierna/modellerna grundar sig delvis på att de använts framgångsrikt i studier inom 

liknande studieområde, Apanasevic m.fl. (2015) samt Mbogo (2010).  

 

TAM-modellen och UTAUT-teorin används eftersom dem elektroniska mobila 

betalningsmedlen är en relativt ny teknik, Swish lanserades 2012 och blipp-funktionen började 

användas i Sverige 2015 (Swish, 2019; Dagens Handel, 2019). TAM-modellen och UTAUT-

teorin avser att studera hur individer kommer att acceptera och använda ny teknik, vilket förlitar 

sig på uppfattad användbarhet och användarvänlighet  (Williams, Rana, & Dwivedi, 2014). I 

den här studien kommer de att användas för att analysera hur ägarens preferenser påverkar 

erbjudandet av tekniken för elektroniska mobila betalningsmedel, eftersom det enligt studier är 

denne som vanligtvis fattar besluten för SME-företaget (Wang, 2004; Li, Zhu & Pan, 2012). 

Enligt UTAUT-teorin har det även framförts specifikt att företagsledningens/ägarens 

egenskaper har en betydelse vid beslutsfattande i SME-företag (Brouthers, Andriessen, & 
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Nicolaes, 1998). Anledningen till att båda modellerna används är att Apanasevic m.fl. (2015) 

och Mbogo (2010) argumenterar för att TAM-modellen är relativt gammal och att den inte 

erbjuder ett brett perspektiv, vilket innebär att faktorer av betydelse kan förbigås och behöver 

kompletteras med UTAUT-teorin. 

 

IDT-teorin används även den av Apanasevic m.fl. (2015) och Mbogo (2010) på ett 

framgångsrikt sätt i kombination med TAM-modellen. Apanasevic m.fl. (2015) argumenterar 

för att forskare ofta kombinerar TAM-modellen och IDT-teorin för att få ett bredare perspektiv 

på det tekniska fenomen som ska studeras. IDT-teorin används för att studera i vilken takt nya 

teknologier fångas upp av användare och klassificerar användarna i fem nivåer (Rogers, 2003). 

Andriessen och Nicoles (1998) framför i sin studie att mindre företag inte har samma möjlighet 

att investera i företaget och behöver därför prioritera mer än de större företagen, således kan 

nya tekniska lösningar anses onödiga av dem mer tekniskt ovilliga ägarna. Teorin används 

därför i den här studien för att se ifall det som Andriessen och Nicoles (1998) framfört i sin 

studie även har en betydelse för erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel. Om det 

är en teknik som prioriteras att implementera samt om ägarens försiktighet eller ivrighet har en 

betydelse vid prioriteringar för vilka investeringar som genomförs (Rogers, 2003). IDT-teorin 

kommer att användas gentemot ägarens preferenser i enlighet med framförandet av Li m.fl 

(2012), att ägarens personliga preferenser har betydelse för val i SME-företaget.  

 

En annan teori som kommer att användas i studien är intressentteorin. Intressentteorin av 

Freedman och Reed (1983) vill framföra vilka aktörer som påverkar och påverkas av företagets 

beslut. Freedman och Reed (1983) utvecklade även ”intressent konceptet”, vilket innebär att 

företag antingen kan fokusera på att tillfredsställa sina intressenters intressen eller agera utifrån 

företagets eget intresse. Användandet av intressentteorin grundar sig på, precis som Brouthers 

m.fl (1998) framför, att både interna- och externa parter har en betydelse vid beslutsfattande i 

ett företag. Dessutom framför Michael Porter att företaget är beroende av de externa faktorerna, 

exempelvis kunder och konkurrenter (Brouthers, Andriessen, & Nicolaes, 1998). 

Intressentteorin kan även kopplas till TAM-modellen. Om företagets kundkrets är intresserad 

av att använda dem elektroniska mobila betalningsmedel ställs det en press på företaget att 

erbjuda det. Om företaget inte ser användbarheten med dem elektroniska mobila 

betalningsmedlen för att kunderna inte är intresserade av att använda dem, kommer företaget 

inte att implementera något elektroniskt mobilt betalningsmedel. 
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Utöver ovan framförda teorier och modeller, kommer även vetenskapliga artiklar att användas 

för att undersöka hur interna- respektive externa faktorer påverkar erbjudandet av elektroniska 

mobila betalningsmedel. Tre artiklar som har använts är Chatzoglou och Chatzoudes (2016), 

Thompson och Yujun (2004) och Chen och Lewis (2010) vilka samtliga framför att företagets 

storlek har betydelse för användandet av ny teknologi. Artiklarna har valts eftersom samtliga 

behandlar SME-företag och har bekräftat att implementeringen av ny teknologi går 

långsammare i mindre företag (Chatzoglou och Chatzoudes, 2016; Thompson och Yujun, 2004; 

Chen och Lewis, 2010). De tre använda artiklarna visar samma slutsats för tre olika tekniker 

som vid tre olika tillfällen varit nya.  

 

Ytterligare en artikel som använts är skriven av Hagberg, Sundstrom och Engels-Zanden (2015) 

vilken handlar om hur den ökade digitaliseringen i samhället även har påverkat 

butiksförsäljningen. Den har använts eftersom de funnit att tekniken idag är en del av vardagen 

och köpprocessen, samt att det påverkar konsumenternas beteende i fysiska butiker. Utöver det 

framför Hagberg, Sundstrom och Engels-Zanden (2015) även att mänskliga och digitala 

tekniker behöver samverka för att butiken ska fungera optimalt. Deras studie används även då 

de funnit att det inte enbart är materiella ting som har betydelse vid köpprocesser, utan även att 

immateriella saker förstärker upplevelsen (Hagberg, Sundstrom, & Egels-Zanden, 2015). De 

elektroniska mobila betalningsmedlen är inget som kunden ser, men den kan vara en 

immateriell fördel i köpprocessen. Ett ytterligare argument Hagberg, Sundstrom och Engels-

Zanden (2015) framför är att digitaliseringen inte uppstår utanför handeln för att sedan 

överföras till företaget. De menar istället att digitaliseringen pågår konstant och bör studeras 

utifrån företagets perspektiv.  
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3 Elektroniska mobila betalningslösningar för SME-

företag 
I det här kapitlet presenteras de främsta teknikerna för elektroniska mobila betalningsmedel 

som SME-företag kan erbjuda sina kunder. De kontaktlösa betalningarna blir mer populära och 

2020 ska alla handlare kunna ta emot kontaktlösa betalningar från sina kunder (Visa, 2018a). 

Det finns två huvudsakliga sätt för SME-företag att erbjuda sina kunder elektroniska mobila 

betallösningar i butiker: Swish och NFC-teknik, vilka kommer beskrivas nedan. 

 

3.1 Swish 

Swish är en mobilapplikation där pengar skickas mellan två parter via ett mobilnummer och 

finns tillgängligt för både företag och privatpersoner. Företag får ett eller flera Swish-nummer 

som de anger till kunden, kunden signerar med mobilt bank-ID och överföringen av pengar från 

kundens bankkonto till företagets bankkonto sker direkt. Alternativt finns det även QR-koder 

som företagen kan använda. QR-koden kan kunder skanna med sin mobil, antingen 

förbestämmer företaget belopp och meddelade eller så fyller kunden i det manuellt (Swish, 

2018b). 

 

Kostnaden för att kunna erbjuda sina kunder möjligheten att betala med Swish skiljer sig lite åt 

beroende på vilken bank som företaget använder, de svenska storbankerna har antingen en 

månadsavgift eller årsavgift som i snitt är 214kr/år och därutöver en avgift per mottagen 

betalning via Swish som i snitt är 2kr/mottagen betalning (Swedbank, 2018; SEB, 2018; Danske 

Bank, 2018; Handelsbanken, 2018; Länsförsäkringar, 2018). 

 

3.2 NFC-teknik 

NFC står för ”Near Field Communication”, svensk översättning: närfältskommunikation. 

Tekniken fungerar så att när mobiltelefonen placeras ovanför den elektroniska avläsaren i 

kortterminalen avläses det inlagda kortet i mobiltelefonen elektroniskt, sen godkänns 

betalningen med fingeravläsaren i mobilen/pin-kod och pengarna dras från kontot. Tekniken är 

en vidareutveckling av RFID-tekniken, som används till exempelvis passerkort. Samsung-, 

Apple- och Android-Pay är exempel på betalningssystem som använder den här tekniken (M3, 

2018). 
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De flesta av Sveriges SME-företag har idag en kortterminal. Samtliga storbankers nya 

kortterminaler stödjer idag NFC-betalningar och därför uppstår det ingen extra kostnad. Dock 

måste det aktiveras (Verifone, 2018; Bambora, 2018; Swedbank, 2018; Nets, 2018) och om 

företaget har en äldre terminal behöver den bytas ut för att NFC-tekniken ska finnas. I slutet av 

2017 skulle 50 % av kortterminalerna i Sverige ha NFC-teknik och målet är att 2020 ska alla 

kortterminaler i Europa kunna ta emot kontaktlösa betalningar (it-finans, 2018). 

Fortsättningsvis kommer detta betalningssätt att kallas för ”blipp-teknik” igenom uppsatsen då 

det är den vardagliga benämningen på betalningssättet i samhället.  

 

3.3 För- och nackdelar med mobila betalningsmedel 

Några av fördelarna med de elektroniska mobila betalningsalternativen är enkelheten för både 

kunder och företag att använda, samt att användandet av mobilen som hjälpmedel för betalning 

redan är väletablerat på den svenska marknaden (Breakit, 2018). Kortföretaget Visa, som har 

NFC-tekniken i sina kort, beskriver några av de stora fördelarna som snabbare service och 

kortare köer. De betonar även att det minskar kassafel och bedrägerier (Visa, 2018a). Svensk 

Handel har även gjort en guide till företag i detaljhandeln för att förtydliga varför de kontaktlösa 

betalningarna ger fler fördelar, de tar upp i stort sett samma faktorer som ovan nämnt: förbättrad 

kundupplevelse med minskade köer, minskar kostnaderna samt att det är säkrare (Svensk 

Handel, 2018). 

 

Några nackdelar som har framförts är att vissa konsumenter har uttryckt en oro kring 

betalningssättet, men det finns en spärr på antal betalningar som kan göras kontaktlöst innan 

koden krävs och därför är det ingen stor risk (SvD Näringsliv, 2018b). Företagen har även 

formulerat att kostnaden för att implementera de elektroniska mobila betalningsmedlen är den 

största barriären (Privata Affärer, 2018). Ytterligare en nackdel som belysts är att NFC-tjänster 

som Apple Pay inte hade lyckats teckna några partneravtal med bankerna (Dagensanalys.se, 

2018).  
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4 Teori 
I det här kapitlet presenteras teorierna som används för att analysera insamlad empiri kring vad 

som påverkar SME-företags val att erbjuda elektroniska mobila betalningsmedel som sedan 

hypoteser ska testas mot. 

 

4.1 Digitaliseringen och butiksförsäljning 

I och med den ökade digitaliseringen har e-handeln ökat, men det har även förändrat handeln i 

fysiska butiker. Hagberg, Sundström och Engels-Zander (2015) har uppmärksammat den här 

utvecklingen och poängterat att digitaliseringen även påverkar handeln i fysiska butiker. 

Eftersom konsumenter använder mobilen mer och mer vilket påverkar deras beteende i fysiska 

butiker, några exempel som Hagberg m fl. (2015) framför är kundrecensioner på sociala medier 

och digitala enheter i betalningsprocessen. Det är enligt tidigare studier främst yngre och 

teknikintresserade personer som lockas av elektroniska mobila betalningsmedel (Mallat & 

Tuunainen, 2008). Hagberg m fl. (2015) fokuserar främst på internetkopplade digitala 

teknologierna och relationen mellan kund och företag. Fokus ligger inte enbart på ett tekniskt 

fenomen som påverkar försäljningen i butiker utan hur samhällets digitalisering i sin helhet har 

påverkat försäljningen i fysiska butiker. De poängterar även att digitaliseringen inte sker utanför 

handeln och sedan överförs till företaget, Hagberg m fl. (2015) menar att digitaliseringen är en 

pågående process som bör studeras inifrån. 

 

Hagberg m fl. (2015) framförde ett ramverk som består av fyra element vilka är en del av 

butikernas digitalisering, nämligen: utbyten, aktörer, placering och erbjudanden. Med utbyte 

syftar de på utbyte av information och kunskap, kommunikationskanaler, ägarbyte och 

distribution. Idag sker utbyte av information mycket via nätet och inte direkt mellan konsument 

och återförsäljare, exempelvis är det idag vanligt att jämföra priser online och läsa 

kundrecensioner innan ett köp genomförs (Hagberg, Sundstrom, & Egels-Zanden, 2015). 

Behovet av kunskap och information benämns även av Mallat och Tuunainen (2008) som 

framför kunskap som en förutsättning för att företaget ska erbjuda elektroniska mobila 

betalningsmedel. Om ägaren/företagsledningen inte innehar tillräckliga kunskaper om tekniken 

uppfattas nackdelarna som större än fördelarna och väljs därav bort (Mallat & Tuunainen, 

2008).  
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Med aktörer åsyftas den samverkan mellan tekniker och hjälpmedel som gör att butiken 

fungerar optimalt (Hagberg, Sundstrom, & Egels-Zanden, 2015). Även enligt Mallat och 

Tuunainen (2008) är det ett beroendeförhållande åt båda håll. Erbjudandet av elektroniska 

mobila betalningsmedel beror på hur allmänt accepterat det är i samhället, likväl är användande 

av elektroniska mobila betalningsmedel av konsumenter beroende av möjligheten att använda 

det för inköp (Mallat & Tuunainen, 2008). Ett exempel som Hagberg m fl. (2015) ger är 

självbetjäning i butiken, de menar att kombinationen av hjälpmedel och teknik blivit naturlig 

för oss och en del av konsumenternas vardag. Hagberg m fl. (2015) argumenterar även för att 

gränsen mellan återförsäljare och konsument har suddats ut och att det blivit vanligare att 

involvera konsumenter i frågor kring värdeskapande. Eftersom den här tekniken även den varit 

ny från början, men idag är väletablerad, bör sammastegvisa utveckling och acceptans kunna 

gälla även för elektroniska mobila betalningsmedel. Två barriärer som uppmärksammats för 

erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel är säkerheten i användandet samt att det 

uppfattas som ett komplext betalningssystem att använda (Mallat & Tuunainen, 2008).  

 

Gällande placering avser Hagberg m fl. (2015) kombinationen av fysiska och digitala butiker 

samt digitala tekniker är en del utav shoppingen både online och i fysiska butiker, 

informationssökning och köp är inte bundna till fysiska butiker eller hemma framför datorn. 

Exempelvis kan informationssökningar och köp göras på bussen på väg till eller ifrån hemmet 

(Hagberg, Sundstrom, & Egels-Zanden, 2015). Eftersom tekniken idag är en del av vardagen 

och konsumenter kan besöka en butik båda online och fysiskt får tekniken en naturlig del i 

shoppingupplevelsen. Mallat och Tuunainen (2008) framför även att de elektroniska mobila 

betalningsmedlen kan påverka kundupplevelsen positivt då det betraktas som kundservice. Att 

använda elektroniska mobila betalningsmedel i butikerna bör således inte vara ett allt för stort 

steg. Eftersom konsumenten redan använder tekniken för att uppsöka exempelvis information 

om produkten via butikens hemsida och att jämföra priser mellan olika aktörer (Hagberg, 

Sundstrom, & Egels-Zanden, 2015).  

 

Med erbjudanden avser Hagberg m fl. (2015) hur produkter och tjänster erbjuds till kunder. 

Digitaliseringen ändrar erbjudandet av produkter, tekniken integreras i det som erbjuds. De 

använder musik som ett exempel där både det materiella och immateriella spelar roll: för att 

kunna lyssna på musiken som är immateriell behövs även materiella saker som mobiltelefoner 

och hörlurar för att kunna lyssna på musik. Möjligheten att kunna utöka sitt utbud och erbjuda 

olika produkter och tjänster online och i de fysiska butikerna ökar även lönsamheten (Hagberg, 
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Sundstrom, & Egels-Zanden, 2015). Erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel kan 

även öka kundernas impulsköp eftersom betalmedlet, det vill säga mobilen, ofta tas med 

överallt, vilket i sin tur ökar företagets intäkter (Mallat & Tuunainen, 2008). Utöver det menar 

Hagberg m.fl (2015) även att prissättningen påverkas av digitaliseringen. Exempelvis 

personliga erbjudanden förmedlade digitalt eller digitala erbjudanden utplacerade i butiker. De 

elektroniska mobila betalningsmedlen har också fastställts minska kostnaderna för företaget 

vilket ger konkurrensfördelar (Mallat & Tuunainen, 2008).  

 
4.2 Intressentteorin, interna- och externa parter 

Alla som berör eller berörs av ett företags agerande kallas dess intressenter (CSR Tipset, 2018). 

En uppdelning mellan interna- respektive externa intressenter görs vanligtvis där de interna 

befinner sig inom företaget och de externa utanför företaget. Exempel på interna intressenter är 

anställda och ägare, medan externa intressenter är exempelvis kunder och konkurrenter 

(Freeman & Reed, 1983). Både interna och externa intressenter spelar en viktig roll för 

företagets existens och utveckling, främst dem som har ett kontinuerligt engagemang och ett 

beroendeförhållande gentemot företaget. Om förhållandet förändras äventyras företagets 

fortlevnad (Clarkson, 1995).  

 

Apanasevic m.fl (2015) betonar också att komplexiteten i en beslutssituation för företag är 

högre än för konsumenter. Företaget måste ta hänsyn till både organisationsnivå och intra-

organisationsnivå. De framför exempel på faktorer som påverkar innovationsadaptionen, bland 

annat organisatoriska som socialt nätverk och omgivande influenser och intra-organisatoriska 

som personliga karakteristika samt attityd mot innovation (Apanasevic, Markendahl, & 

Arvidsson, 2015).  

 

Enligt en tidigare studie av Teo och Tan (1998) har de interna faktorerna större betydelse vid 

implementeringen av ny teknologi i företag än vad de externa faktorerna har, därav kommer 

vår studie ha större fokus på de interna faktorerna. Teo och Tan (1998) framför även att ägaren 

har betydelse i beslutssituationer. Därför är de interna faktorer som kommer att användas i 

studien främst riktade mot ägarens egenskaper vilka är ägarens ålder, utbildning och erfarenhet 

av beslutsfattande positioner. Även ägarens uppfattning om de elektroniska mobila 

betalningsmedlens säkerhet samt användbarhet och användarvänlighet kommer att undersökas. 

Interna faktorer om själva företaget, företagets storlek och hur länge det har varit i drift, kommer 

även att beaktas. De externa faktorerna som kommer att användas är kunder och konkurrenter 
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eftersom det påvisats att de har betydelse vid valet att erbjuda av ny teknik i SME-företag 

(Brandenburger & Nalebuff, 1996; Grandon & Pearson, 2004).   

 

Även Brouthers m.fl (1998) framför att de som påverkar eller påverkas av företaget har 

betydelse vid beslut i företaget. Företagets relation till sina kunder är av stor betydelse för 

företagets fortlevnad eftersom det föreligger ett beroendeförhållande dem emellan. Om inte 

hänsyn tas till deras önskemål kan företaget riskera att kunderna vänder sig till konkurrenter 

som säljer den eftersökta produkten eller tjänsten. Företaget förlorar då en kund vilket påverkar 

företaget negativt (Clarkson, 1995). Däremot finns det inget beroendeförhållande till 

konkurrenterna, men de påverkar och påverkas av företaget (Clarkson, 1995). Företag behöver 

ta hänsyn till hur deras konkurrenter agerar då konkurrensen enligt De Witt och Meyer (1998) 

bygger på vem som får störst marknadsandel. Det i sin tur medför att företagen eftersträvar 

övertag gentemot sina konkurrenter genom att finna element som attraherar kunderna främst 

till deras butik (Porter M. E., 1985).  

 
4.3 Innovation Diffusion Theory (IDT) 

En av de teorier som kommer användas är ”Innovation Diffusion Theory” (IDT) av Rogers 

(2003), för att undersöka hur de interna faktorerna påverkar SME-företags erbjudande av 

elektroniska mobila betalningsalternativ. IDT-teorin avser att förklara individers acceptans av 

ny teknologi. Utifrån definitionen av Rogers (2003) vill IDT-teorin förklara hur, varför och i 

vilken takt ny teknologi kommuniceras och sprids igenom en population. Enligt teorin är 

spridningen en del av det sociala systemet och att det ständigt kommer upp nya beteenden kring 

uppkomsten av ny teknik. Individer bildar sig en uppfattning utifrån de händelser som ger 

kunskaper om den nya tekniken, antingen bildar personen en positiv bild eller en negativ bild 

och fattar beslut att antingen använda eller avvisa tekniken (Rogers, 2003; Sendecka, 2006; 

Shantiayi, 2008). Adaptationen av en ny teknik sker inte heller samtidigt för alla i samhället . 

Rogers (2003) argumenterar även för att nya idéer kan vara svåra att implementera, att det 

kräver lång tid innan de tillämpas fullt ut i samhället.  

 

Teorin grundar sig på fem innovationsegenskaper som påverkar implementeringen av ny 

teknologi nämligen relativ fördel, komplexitet, kompatibilitet, provbarhet och observerbarhet 

(Rogers, 2003; Wani & Ali, 2015). Innovationsegenskaperna interagerar med varandra, valet 

av just de här attributen är baserade på tidigare studier (Rogers, 2003; Sendecka, 2006; 

Shantiayi, 2008). ”Relativ fördel” åsyftar i vilken grad innovationen uppfattas som bättre än 
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tekniken den avser att ersätta och ”komplexitet” åsyftar i vilken grad innovationen uppfattas 

som svår att förstå och använda (Rogers, 2003; Shantiayi, 2008).  

 

”Kompabilitet” åsyftar i vilken grad innovationen uppfattas kunna fungera med befintliga 

värderingar, tidigare erfarenheter och behov hos implementeraren (Rogers, 2003; Shantiayi, 

2008). ”Provbarhet” däremot åsyftar i vilken grad en innovation har blivit testad på en 

begränsad basis, och den sista innovationsegenskapen ”observerbarhet” är i vilken grad 

resultaten av en innovation är synligt för andra (Rogers, 2003; Shantiayi, 2008). ”Komplexitet” 

är normalt negativt korrelerat till tendensen att acceptera ny teknologi, medan de fyra andra 

innovationsegenskaperna normalt är positivt korrelerade till acceptansen av ny teknologi och 

har en direkt påverkan på implementeringen av ny teknik (Abu-Khadra & Ziadat, 2012; 

Sendecka, 2006; Shantiayi, 2008). 

 

Utöver de fem nyss presenterade innovationsegenskaperna fann Ryan och Gross (1943) även 

fem typer av individer som implementerar teknologin i olika lägen beroende på deras spridning 

i det sociala systemet. Rogers (2003) delade in dem här individerna i fem kategorier och även 

en procentuell fördelning av populationens placering, vilken presenteras i figur 4:1. 

 

 

Figur 4:1 Innovation Diffusion Theory (IDT) 

(Rogers, Everett, Diffusion of innovations, s. 191, 2003) 

 

Den första nivån är innovatörerna, de är snabbt framme när det kommer ny teknik och är inte 

rädda för att misslyckas (Kaasinen, 2005; Rogers 2003), dock måste innovatörerna vara beredda 

på att innovationerna kan bli en förlustaffär eller inte få en etablering i samhället . Innovatörerna 

tenderar att vara yngre samt ha en högre utbildning än efterkommande klassificeringar. De har 
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även en högre riskbenägenhet och mer resurser att använda till att testa nya tekniker relativt 

efterkommande klassificeringar (Rogers, 1995:2003; Sahin, 2006). Den andra nivån kallas 

tidiga brukare, de är samhällets trendsättare och är villiga att betala för tekniken men vill först 

veta vad de kan förvänta sig för fördelar av användandet (Kaasinen, 2005; Rogers, 1995:2003). 

De tidiga brukarna är ofta ledare och har en stor roll i implementeringen av ny teknik, de är 

villiga att testa och utvärdera tekniken så att den framöver kan uppfylla samhällets 

förväntningar. De tidiga brukarna tenderar att ha lägre utbildningsgrad relativt innovatörerna, 

vara äldre, vara riskbenägna och ha bra ekonomi men inte i samma grad som innovatörerna 

(Rogers, 1995:2003, Sahin, 2006). 

 

Därefter kommer den tredje nivån: tidig majoritet. De antar teknisk utveckling snabbare än 

majoriteten men vill först ha bevis från innovatörer och tidiga brukare på att det är en bra teknik 

som fungerar (Rogers, 1995:2003). Den tidiga majoriteten följer den generella trenden och vill 

se att det är en accepterad teknik innan den används. Påföljande fjärde nivå kallas sen majoritet, 

vilka är skeptiska personer som väntar tills majoriteten använder tekniken innan de själv provar 

(Kaasinen, 2005; Rogers, 2003), vanligtvis individer med sämre ekonomi och lägre 

riskbenägenhet. De tenderar att vara äldre och ha lägre utbildning än tidigare nivåer (Rogers, 

1995:2003). Den femte och sista nivån kallas eftersläntrare, vilka inte använder ny teknik förrän 

de blir tvingade till det (Rogers, 1995:2003). De är försiktiga individer när det gäller ny teknik, 

hittar argument mot att implementera den, och vill vara säkra på att den fungerar före 

implementeringen. 

 

I vår studie används IDT-teorin för att skapa en generell uppfattning av vad som påverkar 

besluten för SME-företagens ägare eller beslutsfattare i valet att implementera, eller inte, 

elektroniska mobila betalningsmedel relativt de fem nivåerna. IDT-teorin tar upp ålder samt 

utbildning som förklarande faktorer vilka påverkar i vilken klassificeringsgrupp företaget blir 

placerade. Faktorerna ålder och utbildning kommer att inkluderas i undersökningen för att 

belysa ifall faktorerna har någon påverkan på om ett SME-företag implementerar ny teknik. 

Det är alltså till den enskilda ägaren eller beslutsfattaren som IDT-teorins faktorer kan prövas 

och inte gentemot SME-företaget i sig. Faktorn ålder refererar till ägarens eller beslutsfattarens 

ålder, ju yngre ägaren eller beslutsfattaren är desto mer benägen borde denne vara att tillämpa 

ny teknik enligt IDT-teorin (Rogers, 1995:2003, de Kerviler, Demoulin & Zidda, 2016). 

Faktorn utbildning hänför sig mot ägarens eller beslutsfattarens utbildningsgrad. Högre 

avslutad utbildning borde enligt IDT-teorin medföra att ägaren eller beslutsfattaren tillämpar 
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ny teknik tidigare än dem med lägre avslutad utbildningsgrad (Rogers, 2003, de Kerviler, 

Demoulin & Zidda, 2016).  

 

Att den här teorin används i studiens analys av företag är inte helt enkelt. Som tidigare nämnt 

är majoriteten av SME-företagen enmansföretag och därmed fattas besluten av ägaren. Även 

om det är ett större företag och besluten tas i en grupp är individernas egna tekniska intresse 

och kunnande avgörande för hur de resonerar i beslut om ny teknik för företaget. 

 

4.4 Teknologiacceptansmodellen (TAM) 

Teknologiacceptansmodellen är en modell som föreslogs av Davis, Bagozzi och Warshaw 

(1989) där modellens syfte var att belysa användarnas acceptans och nyttjande av ny teknologi. 

Modellen prövades i en empirisk studie där data insamlades från 107 universitetsstudenter där 

frivilligt användande av ett ordbehandlingsprogram undersöktes. En uppföljning gjordes efter 

en tid för att undersöka hur många av studenterna som fortfarande använde sig av 

ordbehandlingsprogrammet inom sina studier. Resultatet visade på att uppfattad användbarhet 

och uppfattad användarvänlighet är viktiga variabler som påverkar människors avsikter att 

använda datorer (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989). Modellen har fortsättningsvis tillämpats 

för att förklara acceptans för all ny teknologi och är den modell som huvudsakligen använts för 

redogörelsen inför teknologiacceptansnivån (Venkatesh & Davis, 2000). 

 

Eftersom studiens syfte är att belysa vilken inverkan interna- och externa faktorer har på SME-

företags erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel anses modellen bidra med 

teoretisk grundad kunskap inför redogörelsen för vilka som är de påverkande faktorerna. TAM-

modellen utgår utifrån två faktorer som anses spela en avgörande roll inför acceptansnivån för 

ny teknologi. De faktorerna är uppfattad användbarhet (perceived usefulness) och uppfattad 

användarvänlighet (perceived ease of use). Definitionen av uppfattad användbarhet är hur 

användaren uppfattar att den nya teknologin kommer att förbättra hens vardag. Upplevd 

användarvänlighet belyser däremot hur användaren uppfattar enkelheten av att tillämpa och 

nyttja den nya teknologin (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989). 
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Figur 4:2 Technologiacceptansmodell (TAM) 
(Davis, Fred, Bagozzi, Richard, Warshaw, Paul, User acceptance of computer technology: A 

comparison of two theoretical models, s. 985, 1989) 

 

Faktorerna uppfattad användbarhet och uppfattad användarvänlighet influeras av externa 

faktorer. Systemegenskaper och utbildning är några exempel på externa faktorer som har 

påverkan på uppfattad användbarhet och uppfattad användarvänlighet (Davis, Bagozzi, & 

Warshaw, 1989). Genom en analys bildar sig individen en attityd inför tekniken vilket sedan 

utmynnar i användarens avsikt att använda den (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989), den nya 

tekniken behöver även uppfattas som bättre än den nuvarande tekniken som används för att den 

ska användas (Goeke & Pousttchi, 2010). Eftersom faktorerna uppfattad användbarhet och 

användarvänlighet har en direkt påverkan av människors attityd och avsikt inför användandet 

av ny teknik kommer de här faktorerna även användas i vår studie. Avsikt har en avgörande 

roll eftersom den betecknar en individs förhållande till det nuvarande och framtida beteendet, 

vilket utmynnar i individens vilja att använda ny teknik (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989; 

Goeke & Pousttchi, 2010; Alsajjan & Dennis, 2010). För att ägaren ska välja att erbjuda en ny 

teknik behöver denne även se nyttan med det, bland annat att företagets kunder är villiga att 

använda tekniken (Goeke & Pousttchi, 2010).  

 

4.5 Den förenade teorin om acceptans och användning av teknik (UTAUT) 

Den förenade teorin om acceptans och användning av teknik bygger vidare på TAM-modellen 

och IDT-teorin som presenteras ovanför med ytterligare sex andra acceptans och 

beteendemodeller (Williams, Rana, & Dwivedi, 2014). UTAUT-modellen är uppbyggd utifrån 

fyra huvudfaktorer. De fyra faktorerna är prestationsförväntningar, ansträngningsförväntan, 

socialt inflytande samt underlättande förhållanden. De tre förstnämnda faktorerna påverkar 

individens beteendemässiga intention att använda sig av ny teknologi, däremot påverkar faktorn 
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underlättande förhållanden det direkta användningsbeteendet hos individen (Williams, Rana, & 

Dwivedi, 2014).  

 

Prestationsförväntningar definieras som vilka förväntningar en individ har inför användandet 

av en teknik och hur den bidrar till effektivisering inom arbetet. Effektivisering av arbetet kan 

exempelvis innebära tidsbesparing eller kostnadseffektivisering. Ansträngningsförväntan 

definieras som den upplevda enkelheten i samband med användningen av den nya tekniken. Ju 

enklare en teknik uppfattas desto högre är sannolikheten att använda tekniken. Socialt 

inflytande handlar däremot om hur en individ uppfattar att andra viktiga individer, exempelvis 

chefer och ägare, anser att individen borde använda den nya tekniken. Underlättande 

förhållande definieras som graden av tro en individ har att organisationen samt den tekniska 

infrastrukturen finns att stödja användningen av tekniken (Williams, Rana, & Dwivedi, 2014).  

 

 

Figur 4:3 The unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) 

(Williams, Michael, Rana, Nripendra, Dwivedi, Yogesh, The unified theory of acceptance and 

use of technology (UTAUT): A literature review, s. 444, 2014) 

 

Modellen tar även upp fyra variabler som har inflytande på huvudvariablerna; kön, ålder, 

erfarenhet samt frivillig användning (Williams, Rana, & Dwivedi, 2014). En tidigare 

kandidatuppsats av Abraham, Humolli och Yusuf (2009) där de studerade 

framtidsbedömningar använde sig av UTAUT-teorin och fann att beslutsfattarens erfarenhet, 

och ackumulerad erfarenhet inom organisationen, samt ålder påverkar de beslut som fattades 

gällande företagets utveckling. Även att beslutsfattarens tidigare erfarenhet av beslutsfattande 
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yrkesroller hade betydelse framfördes i deras studie (Abraham, Humolli, & Yusuf, 2009). 

Abraham m.fl (2009) använde sig mycket av en bok skriven av Amstrong (2001), ” Principles 

of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners”, där det framförs att 

beslutsfattarens/chefens kompetens och erfarenhet inom ett område underlättar identifieringen 

av kommande utveckling (Amstrong, 2001). 

 

UTAUT-teorins huvudvariabler kommer att användas i vår studie eftersom modellen bidrar 

med variabler påvisar avsikten och därmed användandet av ny teknologi. Som tidigare nämnts 

förenar UTAUT-teorins sex olika modeller till en modell som specificerar variabler som har 

mest påverkan för individens avsikt att använda ny teknologi.  

 

Den ursprungliga studiens kontext är på arbetsplatser, därav definitionen av socialt inflytande 

där chefers/ägares åsikt spelar stor roll inför användandet av ny teknologi. Eftersom vår studie 

görs på SME-företag där det i många fall endast finns en anställd som vanligtvis är ägaren 

(Ekonomifakta, 2018), förefaller det att ägaren och chefen är samma person. Därför kommer 

socialt inflytande istället omdefinieras som det sociala inflytandet från användarna, dvs de 

kunder som använder sig av elektroniska mobila betalningsmedel och efterfrågar det som ett 

betalningsalternativ i butik. Frivilligt användande samt kön kommer inte att inkluderas i 

studien, eftersom olika betalningsalternativ inte är något frivilligt ur företagets perspektiv utan 

något som företagen måste ta ställning till ifall det är fördelaktigt för dem eller inte. Kön 

kommer inte heller att inkluderas då det inte är något som vår studie avser att undersöka.  

 

4.6 SME-företags acceptans av ny teknologi 

Studien har tagit hjälp av fyra artiklar vilka behandlar vad som påverkar acceptansen av ny 

teknik i SME-företag. Första artikeln är skriven av Chatzoglou och Chatzoudes (2016) och 

behandlar vad som påverkar implementeringen av e-handel i SME-företag. Författarna fann att 

företagets storlek är av störst betydelse vid acceptansen av e-handel, att villigheten och därmed 

acceptansen av digitaliseringen är högre i större verksamheter (Chatzoglou & Chatzoudes, 

2016).  

 

Den andra artikeln är gjord av Thompson och Yujun (2004) och introducerar en modell för 

webbintroduktion och hur olika nivåer på webbplatsers funktioner påverkar användandet av e-

handel. Även i den här artikeln, skriven av Thompson och Yujun (2004), påvisas att företagets 
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storlek har påverkan på företagens webbanvändande och att större företag har högre benägenhet 

att även placera verksamheten på nätet. Utöver det påvisades i deras studie även att acceptansen 

av e-handel ger konkurrensfördelar (Thompson & Yujun, 2004). 

 

Den tredje artikeln som använts som grund för att företagets storlek har betydelse är skriven av 

Chen och Lewis (2010). De argumenterar för att större företag har mer resurser att tillgå och 

som kan ägnas åt teknisk anpassning som därmed gör att deras implementering sker snabbare 

(Chen & Lewis, 2010), vilket även den fjärde artikeln av Prekumar och Roberts (1999) 

argumenterar för. De argumenterar även för att större företag kan ta risken att den nya tekniken 

inte blir lyckad utan att lida allt för stora konsekvenser (Prekumar & Roberts, 1999).  Alla fyra 

artiklarna framför att företagens storlek är en stor påverkande faktor inför implementeringen av 

ny teknologi. Större företag har enligt dem en snabbare anpassning och därmed är villigheten 

att implementera ny teknologi i de här företagen högre relativt de mindre företagen (Chatzoglou 

& Chatzoudes, 2016; Thompson & Yujun, 2004; Chen & Lewis, 2010; Prekumar & Roberts, 

1999). 

 

4.7 Hypotesformulering 

Eftersom tidigare studier framfört att dem interna faktorerna har större betydelse vid 

implementering av ny teknologi i företag (Teo & Tan, 1998 ), kommer mer fokus ligga på 

interna faktorers inverkan på erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel än de externa 

faktorernas inverkan. En aspekt som uppmärksammats i tidigare studier ha en inverkan på 

acceptansen av ny teknik är företagets storlek. Chatzoglou och Chatzoudes (2016) samt 

Thompson och Yujun (2004) påvisar i sina studier ett positivt samband mellan ett företags 

storlek och tillämpning av e-handel. 

 

Storlek som faktor har påvisats i flera studier ha en inverkan på implementeringen av ny 

teknologi inom företagen (Prekumar & Roberts, 1999). Större företag har precis som Chen och 

Lewis (2010) menar större resurser att nyttja och har lättare att mobilisera resurser för att 

genomföra innovativa implementeringar. Med större resurser har de stora företagen möjlighet 

att ta riskerna som implementeringen av ny teknologi kan medföra (Prekumar & Roberts, 1999). 

Utifrån ovanstående resonemang bildar vi därför den första hypotesen som lyder enligt 

följande: 
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H1: Större företag tenderar att i större utsträckning erbjuda elektroniska mobila 

betalningsmedel. 

 

Inom IDT-teorin benämns individens ålder samt högsta slutförda utbildning som avgörande 

faktorer vilka förklarar anpassningen inför ny teknologi (Rogers, 2003), vilket även de Kerviler, 

Demoulin och Zidda (2016) framför i sin studie. I tidigare studier av både IDT-teorin och 

UTAUT-modellen framförs att yngre individer har större intresse av att pröva och använda ny 

teknik relativt äldre individer (Rogers, 2003; Williams m.fl, 2014). ”Komplexitet” i IDT-teorin 

påvisar även en negativ korrelation till acceptansen av ny teknologi (Abu-Khadra & Ziadat, 

2012), vilket innebär att en teknik som upplevs som svår av individen kommer inte att användas 

(Rogers, 2003; Shantiayi, 2008).  

 

Likväl individens högsta slutförda utbildning framförs i IDT-teorin som en påverkande faktor 

vid acceptansen av ny teknologi. Enligt IDT-teorin accepterar individer med högre utbildning 

ny teknik i ett tidigare stadie och förstår dess fördelar (Kaasinen, 2005; Rogers, 1995:2003, de 

Kerviler, Demoulin & Zidda, 2016). I UTAUT-modellen framförs även att desto högre 

ackumulerade erfarenhet en individ har inom ett område desto högre sannolikhet att individen 

använder sig av en teknologi, där erfarenhet avser kunskaper inom ett område vilken kan ha 

insamlats via en utbildning (Williams, Rana, & Dwivedi, 2014). Innovationsegenskapen 

”relativ fördel” är det som högre utbildade individer ser tydligare, som i sin tur gör att dem 

accepterar ny teknik tidigare (Rogers, 2003; Shantiayi, 2008).  

 

Eftersom enmansföretag är överrepresenterade inom SME företag hänförs ålder och högsta 

slutförda utbildning från ägarens/beslutsfattaren för att belysa ifall det påverkar SME-företags 

erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel. Följande hypoteser har skapats för att 

pröva ifall det finns ett samband mellan ägarens ålder och högsta slutförda utbildning relativt 

erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel. 

 

H2: Beslutsfattare med högre utbildning tenderar att i större utsträckning erbjuda elektroniska 

mobila betalningsmedel. 

H3: Äldre beslutsfattare tenderar att i mindre utsträckning erbjuda elektroniska mobila 

betalningsmedel. 
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UTAUT-teorin benämnde faktorn erfarenhet som en variabel inför acceptansen för ny teknologi 

(Williams, Rana, & Dwivedi, 2014). UTAUT-teorin menar att ju högre ackumulerad erfarenhet 

en individ innehar desto högre sannolikhet är det att individen är öppen och villig att använda 

sig av ny teknologi, med erfarenhet menas den ackumulerade kunskap som en individ har om 

en specifik uppgift (Williams, Rana, & Dwivedi, 2014). Även innovationsegenskapen 

”kompabilitet” i IDT-teorin åsyftar bland annat tidigare erfarenheter av liknande innovationer 

som en inverkande faktor på implementeringen av ny teknologi (Rogers, 2003; Shantiayi, 

2008). 

 

En tidigare kandidatuppsats som avsåg att undersöka hur företag bedömer framtida utveckling 

och hur företaget anpassar sig efter kommande utvecklingar i samhället fann att beslutsfattarens 

erfarenhet, men också den erfarenhet som finns samlad inom organisationen, påverkar de 

besluts som fattas gällande företagets utveckling (Abraham, Humolli, & Yusuf, 2009). I de 

intervjuer författarna genomförde framkom vid flera tillfällen att beslutsfattarna anser att deras 

tidigare erfarenheter från beslutsfattande hade en betydelse när de tog nya beslut, även att den 

erfarenhet som finns inom företaget var av betydelse (Abraham, Humolli, & Yusuf, 2009). En 

bok som de använder flitigt i sitt arbete är ”Principles of Forecasting: A Handbook for 

Researchers and Practitioners” av Jon Scott Armstrong från 2001. Han framför bland annat att 

beslutsfattare eller chefer med kompetens inom ett område lättare förutser framtida förändringar 

och anpassar sig efter dem samt att kompetensen grundar sig i tidigare erfarenheter och liknande 

beslutssituationer. Därav ställs följande två hypoteser som kan kopplas till erfarenhet, hos både 

beslutsfattaren och företaget: 

 

H4: Äldre företag tenderar att i större utsträckning erbjuda elektroniska mobila 

betalningsmedel. 

H5: Beslutsfattare med mer erfarenhet av beslutsfattande positioner tenderar att i större 

utsträckning erbjuda elektroniska mobila betalningsmedel. 

 

Enligt TAM-modellen påverkas acceptansen och nyttjandet av ny teknologi av dess uppfattade 

användbarhet och användarvänlighet (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989). Enligt Goeke och 

Pousttchi (2010) har uppfattad användbarhet och användarvänlighet stor betydelse för om en 

innovation implementeras. De har även framfört att individer enbart implementerar en 

innovation om den uppfattas som bättre än den innovationen som ersätts (Goeke & Pousttchi, 

2010). Det antydes även av Alsajjan och Dennis (2010) som menar att individens inställning 
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till en handling påverkar individens beteende och hens handlingar, om individens inställning 

till en teknik är negativ kommer hen inte använda den tekniken. Hagberg m.fl (2015) har också 

framfört en aspekt kring användbarhet och användarvänlighet, nämligen avseende 

självbetjäningens effekter. När självbetjäningen var ny underlättade det mycket i matbutikerna, 

även om både företag och konsumenterna var skeptiska i början (Hagberg, Sundstrom, & Egels-

Zanden, 2015). Därmed borde företagare som uppfattar fördelarna med elektroniska mobila 

betalningsmedel som större än nackdelarna erbjuda sina kunder elektroniska mobila 

betalningsmedel som betalningsalternativ. Därför skapades följande hypotes: 

 

H6: Uppfattad användbarhet och användarvänlighet med elektroniska mobila betalningsmedel 

ökar erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel. 

 

Enligt intressentteorin är kunder en av de primära externa påverkande faktorerna för ett företags 

beslutsfattande (Friedman & Miles, 2006; Clarkson, 1995). Som tidigare nämnt föreligger det 

ett beroendeförhållande till de primära intressenterna, vilket innebär att om kunder väljer att 

ändra sitt förhållande till företaget äventyrar det företagets fortlevnad (Clarkson, 1995). 

Kaasinen (2005) framför att företaget behöver ta hänsyn till om deras kunder är intresserade av 

teknik, för om de inte är det kommer företaget göra en onödig investering i teknologin. Även 

Goeke och Pousttchi (2010) framför att för att förtagets beslutsfattare ska välja att implementera 

en ny teknik behöver de se nyttan med det, bland annat att företagets kunder är villiga att 

använda tekniken. Därför bildades hypotesen: 

 

H7: Kundernas användande av elektroniska mobila betalningsmedel ökar företagets 

erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel. 

 

Enligt både Friedman och Miles (2006) och Clarkson (1995) är konkurrenter en av de sekundära 

intressenterna för ett företag, vilka också har en inverkan vid beslutsfattande i företaget. Det 

finns inget beroendeförhållande gentemot konkurrenter, men de både påverkar och påverkas av 

sina konkurrenter (Brouthers, Andriessen & Nicolaes, 1998; Clarkson, 1995). Konkurrenter är 

en part i företagets affärssystem, vilka har en inverkar på företagets vardagliga affärer 

(Brandenburger & Nalebuff, 1996). Om en kund vänder sig till en konkurrent för eftersökt 

produkt påverkas företaget negativt, speciellt ett litet företag (Clarkson, 1995). Det i sin tur 

försvagar företagets kooperativa intressenter och deras konkurrerande intressenter stärks 

(Freeman, 2010). Företaget behöver ständigt tänka på framtiden och förändringar på 



Khazal & Sandell 

 29 

marknaden, hur konkurrenter kommer att agera på förändringarna för att kunna anpassa sitt 

företag och behålla sin marknadsposition (Durö & Sandström, 1986; De Witt & Meyer, 1998).  

 

Alla företag måste idag anpassa sina strategier efter förändringar för att hålla jämna steg med 

sina konkurrenter och kunder, vinna marknadsandelar och främja företagets välgång (Durö & 

Sandström, 1986). Användandet av elektroniska mobila betalningsmedel kan även främja ett 

företags marknadsandelar (Grüschow, Kemper, & Brettel, 2016). Utifrån ovanstående 

argumentation skapades följande hypotes: 

 

H8: Konkurrenternas användande av elektroniska mobila betalningsmedel ökar företagets 

erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel.  

 

Studiens sista hypotes kommer att belysa faktorn säkerhet. Kortföretaget Visa skriver om vilka 

risken som finns med kontaktlösa betalningar och hur stora de är för konsumenten (Visa, 

2018c). De Kerviler m.fl (2016) framför bland annat att vid betalning med dem elektroniska 

mobila betalningsmedlen mottages betalningen direkt, precis som med kontanta betalningar. 

De framför även att spårbarheten med elektroniska mobila betalningsmedel är hög (de Kerviler, 

Demoulin, & Zidda, 2016). Däremot är säkerheten och pålitligheten en orsak till motstånd att 

erbjuda dem (Schierz, Schilke, & Wirtz, 2010), Foster m fl. (2008) menar dessutom att 

säkerheten är en av de viktigaste faktorerna vid acceptansen av ny teknologi. Lägre uppfattad 

säkerhet av elektroniska mobila betalningsmedel är en barriär som sänker företagens vilja att 

erbjuda dem (Foster, Mejjer, Schuch & Zabek, 2008; de Kerviler, Demoulin & Zidda, 2016; 

Apanasevic m.fl, 2015; Prekumar & Roberts, 1999).  

 

Även i IDT-teorin framförs att riskbenägenheten har betydelse för om, och i så fall när, en ny 

teknik används (Rogers, 1995:2003), innovatörerna är mer riskbenägna och kan hantera en 

eventuell misslyckad implementering medan den sena majoriteten och eftersläntrarna inte vill 

riskera att göra ett fel som kan bli kostsamt (Kaasinen, 2005; Rogers 2003). Den sena 

majoriteten och eftersläntrarna värdesätter säkerheten högre än innovatörerna. Säkerhet avser 

här de risker företaget ser med erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel och om det 

hämmar dess implementering. Därför har följande hypotes skapats: 

 

H9: Upplevd säkerhet ökar erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel. 
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4.8 Sammanfattning av hypoteser 

Sammanfattningsvis kan konstateras att beslutsfattande i företag är en komplex situation som 

påverkar och påverkas av flera parter. Utifrån ovan presenterade teorier och motivering till 

hypoteser listas nedan de hypoteser studien avser att undersöka: 

 

H1: Större företag tenderar att i större utsträckning erbjuda elektroniska mobila 

betalningsmedel. 

H2: Beslutsfattare med högre utbildning tenderar att i större utsträckning erbjuda elektroniska 

mobila betalningsmedel. 

H3: Äldre beslutsfattare tenderar att i mindre utsträckning erbjuda elektroniska mobila 

betalningsmedel. 

H4: Äldre företag tenderar att i större utsträckning erbjuda elektroniska mobila 

betalningsmedel. 

H5: Beslutsfattare med mer erfarenhet av beslutsfattande positioner tenderar att i större 

utsträckning erbjuda elektroniska mobila betalningsmedel. 

H6: Uppfattad användbarhet och användarvänlighet med elektroniska mobila betalningsmedel 

ökar erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel. 

H7: Kundernas användande av elektroniska mobila betalningsmedel ökar företagets 

erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel. 

H8: Konkurrenternas användande av elektroniska mobila betalningsmedel ökar företagets 

erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel. 

H9: Upplevd säkerhet ökar erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel. 
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5 Empirisk metod  
Den empiriska metoden kommer inledas med urvalet av SME-företag som blivit erbjudna att 

delta i studien. Här kommer även presenteras hur studiens primärdata samlats in, även 

potentiella anledningar till bortfall presenteras. Därefter kommer operationalisering, validitet 

och reliabilitet att presenteras. I operationaliseringen kommer dem oberoende variablerna och 

erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel, som är den beroende variabeln, 

presenteras separat samt förklaras hur enkätfrågorna har arbetats fram.  

 

5.1 Urval och bortfall 

Dem två urvalsmetoder som finns att tillgå är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Ett 

sannolikhetsurval är inte möjligt i den här studien eftersom ett sannolikhetsurval hade 

inkluderat slumpmässigt utvalda respondenter från en undersökningspopulation (Denscombe, 

2016), här SME-företag. Därför är ett sannolikhetsurval inte användbart i studien utan det som 

genomförs är ett icke-sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att det är ett mindre 

urval av undersökningspopulationen som kontaktas för deltagande i studien (Denscombe, 

2016). Urvalet av respondenterna gjordes för SME-företag som endast tillhandahåller varan 

eller tjänsten direkt till konsumenter genom en fysisk butik. 

 

Respondenter som kontaktades valdes genom ett subjektivt urval med hjälp av 370 utskickade 

e-postmeddelande till företag. Enkäten delades även ut i 100 fysiska butiker lokaliserade i 

Kristianstad och Eslöv som bedriver försäljning till konsumenter med olika typer av 

verksamheter, exempelvis frisörer och detaljhandelsbutiker. Risken med de utdelade enkäterna 

är om det inte rör sig om ett enmansföretag och informationsbladet ges till butikspersonal. 

Därmed sker även här ett stort bortfall på grund av att informationen inte förmedlas vidare till 

rätt person och bladet försvinner. 

 

Respondenterna fick ett givet tidsintervall för besvarande av enkäten och således är det en 

nutida bild av företagens uppfattning och användande av de mobila betalningslösningarna. 

Eftersom den tekniska utvecklingen ständigt går framåt skulle en studie inom ett år kunna ge 

ett helt annat resultat. Det studien ger är en bild av dagens erbjudande av dem elektroniska 

mobila betalningsmedlen och vad som påverkat den hitintills.   
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5.2 Datainsamlingsmetod  

Primärdata som kommer användas samlades in via enkäter som lämnats till 470 respondenter 

varav 100 lämnades i fysiska butiker och resterande 370 enkäter skickats via e-post. Primärdata 

innebär att data samlats in specifikt till studien utifrån dess syfte medan sekundärdata är data 

som hämtats från tidigare studier och publiceringar (Daun & Olsson, 2016). Det positiva med 

primärdata är att data som samlas in är anpassad efter den specifika studiens syfte, det negativa 

är att det oftast tar längre tid och kostar mer pengar (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 

2016).  

 

I det mejl som skickades till respondenterna fanns en kort introduktion till vad studien handlar 

om, hur lång tid den tar och vilka respondenter som eftersöks samt en länk där webenkäten nås 

(Bilaga 1). Valet föll på en webbaserad enkät i kombination med utdelning i butik för att 

undvika den geografiska begränsningen samt att det är tids- och kostnadseffektivt. Insamlade 

svar analyseras och resultatet presenteras sedan med hjälp av datorprogrammet SPSS med 

hänsyn till studiens hypoteser. 

 

5.3 Operationalisering 

När något abstrakt och omätbart vill undersökas och därmed omvandlas till något konkret och 

mätbart kallas det operationalisering (Körner & Wahlgren, 2015). Studien delades upp i en 

beroende variabel och nio oberoende variabler, alltså erbjudandet av elektroniska mobila 

betalningsmedel antas influeras av dem nio oberoende variablerna.  

  

5.3.1 Beroende variabel 

Eftersom det som undersöks är erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel i SME-

företag definieras erbjudandet som studiens beroende variabel. Enkätens frågor relaterar till 

hypoteserna och de två frågor som ställts för att undersöka deras erbjudande av elektroniska 

mobila betalningsmedel idag, vad som erbjuds och används mest, är:  

 

Fråga: Vilka betalningsalternativ erbjuds kunderna i dagsläget?  

Fråga: Vilket är det vanligaste betalningsalternativet som kunderna använder hos er/dig? 
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Med hjälp av frågorna belyses vilka betalningsalternativ (kort, kontanter, blipp-funktion, swish, 

annat) företaget använder sig av idag samt vilket som är det vanligaste. Den första frågan 

ställdes med kategorifrågor. Den andra frågan ställdes just som frågan lyder, för att ta reda på 

vilket betalningsmedel som kunder använder mest och var en flervalsfråga. Frågorna hade 

flervalsalternativ som gjordes om till dummy-variabler i SPSS, om dem erbjöd 

betalningsalternativet (1) eller inte (0). Detsamma gäller samtliga flervalsfrågor i enkäten.  

 

5.3.2 Oberoende variabler 

De nio oberoende variablerna som använts i studien ligger till grund för de presenterade 

hypoteserna. I vilken grad varje oberoende variabel påverkar erbjudandet är ovisst och är 

därmed något som studien förhoppningsvis kan framföra. För vissa hypoteser (H1, H6, H9) har 

flera frågor per hypotes ställts till respondenterna eftersom huvudfrågan kommer användas i 

den logistiska regressionen för att pröva ifall hypotesen ska accepteras eller förkastas. Frågorna 

som ställs utöver dem kommer analyseras i uppsatsen deskriptiva del för att försöka se samband 

som den logistiska regressionen inte täcker.  

 

Enkätens inledande frågor ”Har du bra kunskaper om dem mobila betalningsmedlen som 

finns?” samt ” Upplever ni att mobila betalningsmedel ökar impulsköp?” ställdes för att se vad 

respondenterna själv anser om sina kunskaper om elektroniska mobila betalningsmedel. 

Frågorna är dock inte relevanta för att bekräfta en hypotes då de hänför till individens egen 

uppfattning. Den är fortfarande intressant för studien för att undersöka om individens egen 

uppfattning om sina kunskaper påverkar implementeringen av nya tekniker, som Armstrong 

(2001) framför påverkar beslutsfattarens kompetens och tidigare erfarenheter i alla 

beslutssituationer. Dessutom kan respondenterna ha svårigheter med att definiera sin 

kunskapsnivå inom ett specifikt område som elektroniska mobila betalningsmedel samtidigt 

som under- eller överdrift av kunskapsnivå kan förekomma när ingen tydlig definition av 

svarsalternativen anges. 

 

Studiens oberoende variabler som klassificeras som interna är omsättning, utbildningsnivå för 

beslutsfattare, ålder hos beslutsfattaren, åldern på företaget, erfarenhet av beslutsfattande 

positioner, uppfattad användbarhet och användarvänlighet samt upplevd säkerhet. De externa 

variablerna är kunderna samt konkurrenterna. 
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Den första interna variabeln behandlar företagets storlek. Företagets storlek har valts att mätas 

med antalet anställda samt den årliga omsättningen. Valet föll på båda mätverktygen för att 

säkerhetsställa att samtliga företag som deltog i undersökningen innefattas i EU:s klassificering 

av ett SME-företag som både begränsar till max 250 anställda och en omsättning under 50 

miljoner euro (Ekonomifakta, 2018; Svenskt Näringsliv, 2008). Som nämnt i hypotesskapandet 

har Chatzoglou och Chatzoudes (2016) samt Thompson och Yujun (2004) påvisat att det finns 

ett positivt samband mellan företagets storlek och användandet av ny teknologi. Chen och 

Lewis (2010) påvisade även att högre omsättningen ger företaget fler resurser att använda i 

utvecklingssyfte, vilket i sin tur ger en högre anpassningsgrad. Därför ställdes frågan om 

företagens omsättning och antal anställda för att undersöka om det har någon påverkan på 

erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel. Eftersom korrelationen mellan frågorna 

överstiger 0,8 anses sambandet mellan företagens omsättning och antal anställda mäta samma 

sak. Därför användes endast omsättning i den logistiska regressionen för att pröva studiens 

första hypotes.  

 

Fråga: Hur många anställda har företaget du arbetar på? 

Fråga: Hur mycket omsätter företaget du arbetar på (ca)? 

 

Studiens andra interna variabel, utbildningsnivå för beslutsfattare, hänförs till beslutfattarens 

högsta slutförda utbildning, eftersom individens högsta slutförda utbildningsnivå har påvisats 

ha en påverkan på användningen av nya teknologiska fenomen (de Kerviler, Demoulin, & 

Zidda, 2016). Även enligt IDT-teorin har individer med högre slutförd utbildning snabbare 

acceptans inför ny teknologi (Kaasinen, 2005; Rogers, 2003). Därför vill det prövas i den här 

studien ifall en skillnad mellan beslutfattarnas högsta slutförda utbildning har någon påverkan 

på erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel. Inför prövningen av studiens andra 

hypotes ställdes därmed följande fråga:  

 

Fråga: Vilken är din högsta slutförda utbildning? 

 

Studiens tredje interna variabel, ålder hos beslutsfattare, hänförs även den till beslutfattarens 

attribut, dock till beslutfattarens ålder. IDT-teorin framför att äldre individer har en lägre 

acceptans och därför en lägre användningsgrad av ny teknologi (Rogers, 2003). I tidigare 

studier har ålder agerat som en barriär inför användningen och tillämpningen utav ny teknologi 

(Abu-Khadra & Ziadat, 2012; Rogers, 2003). Tidigare studier inom elektroniska mobila 
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betalningsalternativ har visat på att det främst är de yngre och teknikintresserade som tillämpar 

ny teknologi (Mallat & Tuunainen, 2008), vilket den här studien vill undersöka ifall sambandet 

även gäller beslutsfattaren i ett SME-företag gällande elektroniska mobila betalningsmedel. För 

att säkerhetsställa att det är beslutsfattarens ålder som anges ställdes även en andra fråga där 

beslutsfattarens ålder skulle anges i intervaller, om personen som besvarade enkäten inte är 

beslutsfattarens åskådliggörs det här. Dessutom för att säkerhetsställa ytterligare att rätt person 

besvarar enkäten frågades vilken position hen har. Understående frågor ställdes för att 

undersöka sambandet mellan den interna variabeln, ålder hos beslutsfattare, och studiens tredje 

hypotes. 

 

Fråga: Vilket årtal är du född? 

Fråga: Om du inte beslutar om erbjudna betalningsmedel, hur gammal är den som beslutar (t.ex. 

VD eller ekonomichef)? 

Fråga: Vad har du för befattning i företaget idag? 

 
Studiens fjärde hypotesen kretsar kring erfarenhet som både IDT-teorin och UTAUT-modellen 

benämner. Erfarenhet hos beslutsfattaren kommer nedan i den femte hypotesen, men Abraham 

m.fl (2009) framför även att erfarenhet inom organisationen påverkar beslut. De framför bland 

annat att de situationer som företaget stött på under sina verksamma år och 

marknadsetablissemang formar beslut som rör företaget i framtiden . Det som eftersöks är 

skillnader i implementering av nya tekniker skiljer sig åt beroende på erfarenhet inom 

organisationen, i den här studien elektroniska mobila betalningsmedel. Ökande av båda typerna 

av erfarenhet tros öka sannolikheten att använda elektroniska mobila betalningsmedel.  

 

Fråga: Vilket årtal grundades företaget du arbetar på? 

 

Variabeln erfarenhet är en intern variabel eftersom den handlar om erfarenheten beslutfattaren 

innehar. Erfarenhet är en faktor enligt UTAUT-modellen och påverkar tre av dem fyra 

huvudfaktorerna i modellen (ansträngningsförväntan, socialt inflytande, underlättande 

förhållande). Som tidigare nämnt påverkar faktorerna ansträngningsförväntan och socialt 

inflytande individens beteendemässiga intention att använda sig av ny teknologi. Faktorn 

underlättade förhållande har däremot påverkan på individens direkta användningsbeteende 

vilket visar på att faktorn erfarenhet spelar en stor roll i hur en individ ställer sig inför ny teknik 

(Williams, Rana, & Dwivedi, 2014). Tidigare gjord studie visade även på att beslutfattarens 
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ackumulerade erfarenhet har en påverkan på hur ett beslut ska tas inom en organisation 

(Abraham, Humolli, & Yusuf, 2009). Däremot argumenterar Armstrong (2001) för att 

beslutsfattare med hög erfarenhet inom ett specifikt område har lättare att förutse förändringar 

och därmed besluta bättre gällande hur anpassning för framtiden ska göras. Längre erfarenhet 

borde innebära större vetskap av vad teknologisk utveckling kan medföra för fördelar inom 

organisationen. Exempel på en fördel kan exempelvis vara effektivisering i form av snabbare 

betalningssystem med elektroniska mobila betalningssystem. Organisationer som var snabba 

med att utveckla sig på den elektroniska marknaden genom internet fann stora fördelar och 

konkurrensfördelar. Därför borde beslutsfattare med längre erfarenhet ha en positivare och 

högre villighet inför elektroniska mobila betalningsmedel och dess fördelar. 

 

Fråga: Hur lång erfarenhet har du av beslutsfattande roller?  

 

I den här studien avser vi även att undersöka TAM-modellens främsta grundpelare vilka har en 

stor påverkan på acceptansen av ny teknologi. Faktorerna är uppfattad användbarhet och 

användarvänlighet. Faktorn användbarhet förutsätter att ny teknik även är användarvänlig 

annars finns risk att teknologin uppfattas som svårt att hantera och agerar (Davis, Bagozzi, & 

Warshaw, 1989) därmed som en barriär (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989; Mallat & 

Tuunainen, 2008). Innan ett företag implementerar en ny teknik så måste det uppfatta de 

positiva fördelarna innan processen med implementeringen påbörjas. De mest positiva 

fördelarna som elektroniska mobila betalningsalternativ tillför för företagen är tidsbesparing 

vid transaktioner och kostnadseffektivitet  (Svensk Handel, 2018). När företag gör en 

investeringsbedömning är tid och pengar två viktiga aspekter, samt om den tillför något värde 

i företaget i form av vinster. Som tidigare framfört medför elektroniska mobila betalningsmedel 

bland annat minskade kostnader (Svensk Handel, 2018), minskade kassafel (Visa, 2018a) samt 

minskade bedrägerier (Visa, 2018a). För att undersöka hur ovanstående faktorer upplevs 

gällande elektroniska mobila betalningsalternativ ställdes tre frågor som var och en handlar om 

faktorerna användarvänlighet och användbarhet. För att undersöka användbarheten ställdes 

frågan om hur enkelheten i transaktionen upplevs. Eftersom kostnadseffektivitet nämns som en 

av dem främsta fördelarna med implementeringen av elektroniska mobila betalningsalternativ 

ställdes frågan om hur kostnadseffektivt olika transaktionsalternativ upplevs för att undersöka 

om nyttan i form av kostnadsbesparingar upplevs. Till sist ställdes frågan om 

användarvänligheten av mobila betalningsmedel minskar risken för kassafel, som 

respondenterna besvarade utifrån skalan ”instämmer inte alls” (0) till ”instämmer helt” (100). 
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Eftersom elektroniska mobila betalningsalternativ exkluderar hanteringen av kontanta medel 

minimeras risken att transaktionen går fel till avseende betalt belopp.  

 

Fråga: Rangordna följande betalningsmedel efter hur enkelheten i transaktionen upplevs. (1 

högst, 4 lägst) 

Fråga: Vilket betalningsalternativ upplevs mest kostnadseffektivt? (1 högst, 4 lägst) 

Fråga: Användningen av mobila betalningsmedel minskar risken för kassafel. 

 

Den sjunde variabeln som undersöks hänförs till den externa miljön vilket är kunder, som enligt 

intressentteorin både påverkas och påverkar organisationer (Clarkson, 1995). Intressentteorin 

används för att samtliga aktörer som påverkar samt påverkas av företaget ska beaktas vid 

företagets beslut. Eftersom elektroniska mobila betalningsmedel används mellan företag och 

kund är kunderna en extern faktor som anses ha en stor inverkan på företagets beslut kring 

elektroniska mobila betalningsmedel (Kaasinen, 2005). Tidigare studier har påvisat att företag 

tar hänsyn till kunderna genom att ständigt försöka förbättra den upplevda servicenivån och 

därmed få konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter .  

 

Studiens sjunde hypotes avser därmed att undersöka ifall kunderna har något inflytande 

gällande erbjudandet av elektroniska mobila betalningslösningar enligt SME-företagen.  

 

Fråga: Har kunderna inflytande på vilka betalningsmedel ni erbjuder? (Tas hänsyn till vad 

kunderna vill använda) 

 

En till fråga ställdes för att undersöka ifall kundernas egenskaper och köpbelopp har någon 

påverkan på SME-företagens erbjudande av elektroniska mobila betalningsalternativ. Eftersom 

frågorna handlar om respondenternas subjektiva uppfattning om kunderna kommer de 

insamlade svaren att analyseras i den deskriptiva analysen för att undersöka ifall företagens 

kundmålgrupp har inflytande på företagens erbjudande av elektroniska mobila 

betalningsalternativ. Huvudsakliga målgrupp som kunderna tillhör definierades utifrån 

faktorerna ålder, teknisk kunskap samt köpbeloppets storlek.  

 

Enligt IDT-teorin är yngre personer mottagligare för ny teknik, vilket innebär att företag med 

yngre kundkrets bör ha högre benägenhet att implementera nya tekniska lösningar i sina butiker 

för att uppfylla sina kunders krav (Kaasinen, 2005). Teknisk kunskap är den andra faktorn som 
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hänförs till företagens huvudsakliga målgrupp. Enligt Rogers (2003) är innovatörerna och 

tidigare brukare de första grupperna som nyttjar ny teknologi. Yngre individer och dem med 

högre utbildning brukar oftast hamna i de två segmenten. Den sista faktorn som beaktas är 

köpbeloppet storlek. Eftersom blipp-funktionen enbart kan användas på köpbelopp under 200 

kronor utan pinkod , bör företag som säljer billigare produkter eller där inhandlade värdet 

understiger 200 kr uppleva en högre nytta relativt ett företag som säljer produkter eller tjänster 

som överstiger 200kr. Faktorn har valts att tas med för att undersöka ifall företag beaktar en 

fördel med elektroniska mobila betalningslösningar utifrån kundernas köpbelopp.  

 

För att undersöka respondenternas subjektiva uppfattning om kundernas inflytande ställdes tre 

frågor på en femskalig likerskala. Frågorna undersöker faktorerna som nämns ovan vilka är 

kundernas ålder, tekniska kunskap samt köpbeloppets storlek. För varje faktor är skalan som 

gavs: lägre (1), undre medel (2), medel (3), övre medel (4) samt hög (5). 

 

Fråga: Vilken typ av målgrupp tillhör era huvudsakliga kunder? 

 

Den åttonde hypotesens fokus kan även hänföras till på intressentteorins externa faktorer, men 

belyser istället konkurrenternas påverkan. Enligt intressentteorin har konkurrenter en viss 

påverkan, dock en lägre påverkan relativt kunderna. Intressentteorin menar att företaget 

behöver ta hänsyn till både interna och externa faktorer som kan komma att påverka företaget 

(Brouthers, Andriessen, & Nicolaes, 1998). Eftersom företagets kunder är den huvudsakliga 

inkomstkällan vill dem inte förloras till konkurrerande förtag som erbjuder likvärdiga produkter 

eller tjänster (Clarkson, 1995). Eftersom extern påverkan från bland annat konkurrenter har 

påvisats påverka villigheten för ny teknologi hos SME-företag anses det viktigt att undersöka 

ifall detsamma gäller för elektroniska mobila betalningsalternativ. Frågan ställdes enligt en 

skala från 0 till 100, ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”. Då skalan som respondenterna 

besvarade utifrån blev på motsatt håll i förhållande till frågan om kassafel har svaren kodats om 

till att ”instämmer inte alls” är noll, respektive ”instämmer helt” är 100 inför analysen.  

 

Fråga: Konkurrenters implementering av mobila betalningsalternativ har påverkat vårt beslut 

att använda/inte använda mobila betalningsmedel.  

 

Den andra frågan som ställdes hänförs till den deskriptiva analysen. Syftet med frågan är att 

undersöka ifall företagen har vetskap ifall konkurrenterna använder sig av elektroniska mobila 
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betalningslösningar och ifall det har någon påverkan inför det specifika företagets villighet. 

Foster m.fl (2008) modells dimension acceptansen för betalmedel har varit stöd vid 

utformningen av nedanstående frågor. Med acceptans för betalmedel menas hur stor 

sannolikhet det är att ett betalningsmedel accepteras av företagare samt konsumenter. Som 

tidigare nämnts är ett betalningsmedel beroende att både företagen erbjuder betalningsmedlet 

som transaktionsalternativ samt att konsumenter använder sig av betalningsmedlet, dvs att 

deltagandet krävs från både företagarens och konsumentens sida (Clarkson, 1995).  

 

Insamlingen av information skedde för att se ifall företagen tar hänsyn till konkurrenters 

erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel när de själva fattar beslut. För att kunna ta 

hänsyn behöver delvis information innehas om vad konkurrenterna erbjuder och ifall det är 

något som respondenterna reflekterar över i en beslutssituation.  

 

Fråga: Erbjuder era närmaste konkurrenter exempelvis Swish och blipp-teknik som 

betalningsmedel? 

 

Den nionde och sista hypotesen behandlar säkerhet. Enligt en artikel från Svenska Dagbladet 

är risken för de anställda hög när det kommer till rånrisk och kontanthanteringen. Eftersom dem 

elektroniska mobila betalningsalternativen eliminerar kontanthanteringen bör säkerheten 

upplevas som högre. Däremot skriver Apanasevic m.fl (2015) att säkerheten uppfattas som en 

barriär vid för implementeringen av ny teknologi. Därför vill i den här studien se om det är som 

Apanasevic et. al (2015) påstår, att dem elektroniska mobila betalningsmedel upplevs som 

osäkra på grund av att den uppfattade barriären när ny teknologi ska implementeras. Samtidigt 

belyser Foster m.fl (2008) dimensionen säkerhet, hur säkert ett betalningsmedel upplevs av 

användarna. Dimensionen säkerhet är enligt Foster m fl. (2008) den viktigaste dimensionen för 

konsumenternas användning av ett visst betalningsmedel (Foster, Meijer, Schuch, & Zabek, 

2008). För att undersöka om elektroniska mobila betalningsmedel upplevs som säkrare relativt 

andra betalningsmedel ställdes följande fråga:  

 

Fråga: Rangordna betalningsalternativen efter vilket som uppfattas som säkrast. (1 säkrast, 4 

mest osäkert) 

 

Eftersom säkerhet är den faktorn som spelar störst roll inför användningen av ny teknologi 

ställdes ytterligare två frågor som kommer att analyseras i den deskriptiva analysen. Frågan 
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gällande tryggheten på arbetsplatsen användes även här skalan ”instämmer helt” till ”instämmer 

inte alls”, precis som för frågan om konkurrenternas implementering är frågan i enkäten ställd 

på motsatt håll och kodades därav om till att ”instämmer inte alls” är noll samt ”instämmer 

helt” är 100 inför analysen. Samt den sista frågan gavs respondenterna svarsalternativen ”ja”, 

”nej” samt ”ingen uppfattning”.  

 

Fråga: Användningen av mobila betalningsmedel ökar tryggheten på arbetsplatsen (minskar 

rånrisken). 

Fråga: Uppfattar du mobila betalningar som säkrare än andra betalningsalternativ?  

 

5.4 Validitet 

En risk som finns vid en studie är att det som mäts egentligen inte är det som eftersöks, utan 

det mäts för att det går att mäta. Det fenomenet kallas validitet. Det är viktigt att studien har en 

god validitet, annars kan hela studien ifrågasättas (Körner & Wahlgren, 2015).  

 

Information som är betydelsefull för frågeställningen där koppling finns mellan 

frågeställningen och slutsatsen är viktigt för att studien ska vara valid (Andersson & Lindblom, 

2017). För att enkätundersökningen ska få en bra validitet har stöd tagits i teoridelen vid 

skapade av hypoteser som sedan lagt grund för framtagna enkätfrågor. För att underlätta för 

respondenterna användes ett enklare språk i enkätfrågorna, på så vis är förhoppningen att det 

ska förekomma färre tolkningsfel.  

 

Två öppna frågor ställdes i enkäten som åskådliggör begränsningen till SME-företag användes 

för att utesluta information om företag som inte omfattas av studiens storleksbegränsning. 

Utöver storleksfrågorna ställs frågor där svaren ska användas för att acceptera eller förkasta 

framställda hypoteser. För att skapa någorlunda logik i enkäten har frågorna ställts utifrån vad 

dem berör så sammankopplade frågor ställs någorlunda efter varandra.  

 

5.5 Reliabilitet 

Om en variabel mäts flera gånger bör alla mätinstrumenten ge någorlunda samma resultat, 

vilket kallas reliabilitet (Körner & Wahlgren, 2015). För att ett en studies resultat ska vara 

pålitligt ska tre faktorer finnas med: stabilitet, intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet 

(Andersson & Lindblom, 2017). Den första faktorn stabilitet innebär att ett fenomen ska mätas 
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med flera frågor vilka ska ge någorlunda samma svar. Den andra faktorn är intern reliabilitet 

där det undersöks hur ett mätinstrument är relaterat till andra. Den tredje och sista faktorn är 

internbedömarreliabilitet innebär hur data tolkas (Andersson & Lindblom, 2017).  

 

Samtliga respondenter har fått samma enkätfrågor vilket skapar reliabilitet. För att skapa 

ytterligare reliabilitet i enkätundersökningen ställdes två frågor med samma syfte men med 

olika utformning, exempelvis frågorna om konkurrenter. Den första frågan bekräftar deras 

vetskap om konkurrenternas användande av elektroniska mobila betalningsmedel, den andra 

frågan däremot frågar efter konkurrenternas faktiska inverkan på företagets beslut. För att 

kunna ta hänsyn till konkurrenternas användande måste respondenten även ha vetskap om vilka 

betalningsalternativ som konkurrenter erbjuder. 
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6 Empirisk analys  
I följande avsnitt presenteras den insamlade empirin samt hypotesprövningen. Även skillnader 

mellan empiri samt teori kommer presenteras. Inledningsvis kommer deskriptiv analys 

presenteras och hur användningen av betalningsmedel ser ut idag. Den deskriptiva analysen 

kommer genomföras för enkätfrågorna som inte inkluderas i beslut för hypotesernas utfall. 

Avslutningsvis genomförs en logistisk regressionsanalys för att bestämma hypotesernas utfall.  

 

6.1 Deskriptiv statistik  

Av 470 kontaktade företag besvarades enkäten enbart av 30 respondenter, varav två hamnade 

utanför storleksbegränsningen för SME-företag. Därför kommer den empiriska analysen 

grundas på 28 insamlade svar och hänsyn får tas till att svarsfrekvensen var låg vilket kommer 

påverka möjligheten att få signifikanta resultat.  

 

Tabell 6:1 Statistik anställda och omsättning 

 Antal anställda Omsättning (kronor) 

Medelvärde 14 31 676 963 

Median 3 3 000 000 

Min 1 89 000 

Max 130 350 000 000 

 

För att klassas som ett SME-företag måste antalet anställda vara under 250 och omsättningen 

understiga 50 miljoner euro, vilket idag motsvarar 562 miljoner kronor (Forex Bank, 2018). 

Två av respondenterna hade en omsättning som översteg begränsningen och därför kommer de 

två bortfallen inte tas med i studiens analys.  

 

Medelvärdet för antalet anställda är 14 vilket antyder att svarande respondenter har relativt få 

anställda, medan det höga medelvärdet 31 676 963 kronor för omsättningen beror på att några 

respondenter hade betydligt högre omsättning än resterande respondenter (Tabell 6:1). Kontroll 

gjordes även ifall variablerna är normalfördelade med hjälp av Kolmogorov-Smirnov test 

(Pallant, 2016). Det konstaterades att variablerna antal anställda och omsättning inte är 

normalfördelade eftersom deras P-värde understiger de 5 % som krävs för att variabeln ska 

anses vara normalfördelad (Bilaga 4). 
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6.2 Användandet av betalningsmedel idag 

För att se hur företag använder betalningsmedel idag frågades även vilket som är det vanligaste 

transaktionsalternativet hos respondenterna. Det kan konstateras i tabell 6:2 att kortbetalningar 

är det vanligaste betalningsmedlet idag eftersom 77% av respondenterna svarat att kort är det 

vanligaste betalningsmedlet. Kontanter framställs som det näst vanligaste betalningsmedlet, 

men en högre svarsfrekvens hade gett större tillförlitlighet. 

 

Tabell 6:2 Vanligaste betalningsmedel 

 Frekvens Procent Giltig procent 

Annat 2 7,1% 7,4% 

Kort 21 75,0% 77,8% 

Kontanter 3 10,7% 11,1% 

Blipp-funktion 1 3,6% 3,7% 

Totalt 27 96,4% 100% 

System Missing 1 3,6%  

Totalt 28 100%  

 

För att få en bild av hur de olika betalningsmedlen används idag fick respondenterna även en 

fråga i enkätundersökningen där de ombads att besvara vilka betalningsmedel som erbjuds i 

dagsläget. Utifrån tabell 6:3 kan konstateras att kort och kontanter erbjuds av mer än 80 % av 

respondenterna medan de elektroniska mobila betalningsmedlen enbart erbjuds av strax över 

40 % av respondenterna. En bakomliggande orsak kan vara att kort har använts under längre 

tid och därför har villigheten att erbjuda kortbetalning kommit längre i processen.  

 

Tabell 6:3 Erbjudna betalningsmedel 

 Frekvens Procent 

Annat 10 35,7% 

Kort 24 85,7% 

Kontanter 23 82,1% 

Blipp-funktion 13 46,4% 

Swish 12 42,9% 

Totalt 28 100% 
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Även om de elektroniska mobila betalningsmedlen inte är det vanligaste betalningsmedlet idag 

så används något av dem av en stor andel av respondenterna. Utifrån vilka betalningsalternativ 

som företagen erbjuder idag med en kodning i SPSS, där den som erbjuder ett eller båda de 

elektroniska mobila betalningsalternativen (swish och blipp) kodades som 1 respektive den som 

inte erbjuder någon form av elektroniskt mobilt betalningsmedel kodades som 0, därefter fås 

informationen i tabell 6:4. Tabell 6:4 påvisar att även om respektive elektroniskt mobilt 

betalningsmedel enbart erbjuds av lite mer än 40 % av respondenterna så erbjuder hela 67% av 

SME-företagen minst ett av de elektroniska mobila betalningsmedlen, blipp-funktionen eller 

Swish.  

 

Tabell 6:4 SME-företag som erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 

 Frekvens Procent 

Nej 9 32,1% 

Ja 19 67,9% 

Totalt 28 100% 

  

6.3 Hypotesprövning 

Vissa frågor som ställdes i enkäten (exempelvis fråga 1, 2 och 7) som respondenterna besvarade 

passar inte att ta med i den logistiska regressionen som presenteras senare i analysen. Därför 

kommer dessa frågor analyseras med hjälp av deskriptiv statistik innehållande korstabeller samt 

medelvärden. Användandet av Chi-2 tester prövades men samtliga frågor fick förväntade 

frekvenser under 5 för flera av cellerna vilket gör att dem inte är tillförlitliga (Körner & 

Wahlgren, 2015). Inte heller Fishers exakta test är genomförbart då det ställer krav på tabeller 

med 4 celler (Körner & Wahlgren, 2015), samtliga frågor innehöll mer än två svarsalternativ 

och därför innehåller tabellerna 6 eller fler celler.   

 

Inledningsvis kommer en korrelationsmatris mellan respektive fråga och erbjudandet av 

elektroniska mobila betalningsmedel presenteras. Frågorna som inte tas med i den logistiska 

regressionen kommer därefter diskuteras utifrån hypotesernas ordning med hjälp av 

medelvärde, korstabeller samt tillhörande korrelation. Hypoteserna kommer även delas upp 

efter interna samt externa faktorer. Den deskriptiva analysen ligger inte till grund för 

hypotesernas utfall, om de accepteras eller förkastas. Den används enbart som komplement 

samt framförande av hur respondenternas svar är fördelade, eftersom det inte kan genomföras 
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en analys där signifikanta svar kan redovisas. Den här delen av analysen kommer även 

diskuteras i kommande slutsatser tillsammans med den logistiska regressionsanalysen.  

 

6.3.1 Spearmans korrelation 

För att få en översikt över samtliga frågors korrelation med användandet av elektroniska mobila 

betalningsmedel har samtliga korrelationer sammanställts i tabell 6:5. Korrelationen gjordes 

mellan företagets erbjudande av ett eller båda de elektroniska mobila betalningsalternativen 

samt enkätfrågorna. För att få fram om företaget erbjuder någon form av elektroniskt mobilt 

betalningsalternativ gjordes en sammanslagning av frågan kring vilka betalningsalternativ som 

erbjuds.  

 

Utifrån korrelationsmatrisen kan utläsas att det finns både positiva och negativa korrelationer 

samt om de är signifikanta. Eftersom variablerna inte är normalfördelade användes Spearmans 

korrelation (Pallant, 2016). Ett svagt samband är mellan 0,10 och 0,29, medelstarkt samband 

mellan 0,30 och 0,49 samt ett starkt samband mellan 0,5 och 1 (Pallant, 2016). Utifrån tabell 

6:5 framförs att det är tre av frågorna som har en signifikant korrelation med elektroniska 

mobila betalningsmedel, nämligen bra kunskaper om elektroniska mobila betalningsmedel, att 

elektroniska mobila betalningsmedel ökar impulsköp samt beslutsfattarens ålder. Antal 

anställda är precis på gränsen till den krävda signifikansnivån 0,05. De andra frågorna påvisar 

dessvärre inte en signifikant korrelation.  
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Tabell 6:5 Korrelation med erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel 

 Korrelation Signifikans 

Bra kunskaper 0,556** 0,002 

Ökar impulsköp 0,587** 0,001 

Antal anställda -0,373* 0,050 

Beslutsfattarens ålder -0,483* 0,036 

Minskar kassafel -0,120 0,544 

Ökar tryggheten -0,024 0,903 

Målgrupp Ålder -0,471 0,056 

Målgrupp Teknisk kunskap 0,147 0,549 

Målgrupp Köpbelopp -0,494 0,052 

Konkurrenters implementering 0,064 0,746 

Säkrare 0,134 0,496 

 

6.3.2 Interna faktorer 

Studiens första hypotes behandlar företagets storlek varpå två frågor ställdes, hur många 

anställda företaget har samt hur mycket de omsätter per år där omsättning ingår i den logistiska 

regressionen som diskuteras senare i analysen. Utifrån korstabellerna i bilaga 5 är det tydligt 

att materialet inte är normalfördelat och har en stor spridning, vilket även synliggörs i tabell 6:6 

nedan. Andelen respondenter som svarat att de inte erbjuder någon form av elektroniska mobila 

betalningsmedel är alldeles för liten för att några slutsatser kan dras, däremot framgår det att de 

företag som erbjuder någon form av elektroniskt mobilt betalningsmedel tenderar att ha färre 

antal anställda (Bilaga 5).  

 

Utifrån medelvärden och standardavvikelsen i tabell 6:6 påvisas samma för de som erbjuder 

någon form av elektroniskt mobilt betalningsmedel, respondenterna som erbjuder ett 

elektroniskt mobilt betalningsmedel har ett medelvärde som är betydligt lägre för antalet 

anställda. Även standardavvikelsen är lägre för dessa respondenter, dock för de som inte 

erbjuder någon form av elektroniskt mobilt betalningsmedel finns det några outliers vilket höjer 

både medelvärde och standardavvikelse. Korrelationen mellan antal anställda och erbjudandet 

av elektroniska mobila betalningsmedel, -0,373 (Tabell 6:5), är även enstjärnigt signifikant 

vilket tyder på att det finns ett negativt samband mellan företagets storlek och deras erbjudande 

av elektroniska mobila betalningsmedel. Det innebär att när företagsstorleken går upp minskar 
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användandet av elektroniska mobila betalningsmedel. Det här motsäger Premkumar och 

Roberts (1999) samt Chen och Lewis (2010) framförande att större företag har mer resurser att 

tillgå för implementering av nya tekniker och därför gör det tidigare. Den här informationen 

kan dock inte ligga till grund för att förkasta studiens första hypotes, då det enbart tas i 

beaktning den specifika hypotesens påverkan och inte i samråd med andra aspekter1.  

 

Tabell 6:6 Medelvärde hypotes 1 

                Erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 

 Nej Ja Total 

Medelvärde StD Medelvärde StD Medelvärde StD 

Antal 

Anställda 

36,11 49,71 3,37 2,773 13,89 31,302 

 

Studiens tredje hypotes behandlar beslutsfattarens ålder, varpå det ställdes två frågor. På den 

första fick respondenten ange vilket årtal hen var född, vid den andra frågan angavs åldern på 

personen som beslutar om elektroniska mobila betalningsmedel, den förstnämnda inkluderas i 

logistiska regressionen. Respondenterna besvarade de två frågorna lika, vilket antyder att det 

är beslutsfattaren som besvarat enkäten. Fördelningarna i korstabellen är relativt jämn2, dock 

är procentuellt fler respondenter placerade i de yngre intervallen (31 – 50 år) bland de som 

erbjudet något elektroniskt mobilt betalningsmedel (Bilaga 6).  

 
För ålder är det viss skillnad i medelvärdet för de som erbjuder respektive inte erbjuder ett 

elektroniskt mobilt betalningsmedel (Tabell 6:7). De som inte erbjuder ett elektroniskt mobilt 

betalningsmedel är i genomsnitt äldre än respondenterna som erbjuder elektroniska mobila 

betalningsmedel. Även korrelationen för beslutsfattarens ålder påvisar ett negativt samband 

med enstjärnig signifikans (Tabell 6:5). Det här antyder att det Rogers (2003), Williams m.fl 

(2014) samt Mallat och Tuunainen (2008) framfört kring att äldre individer har svårare att ta 

till sig ny teknik kan ha en inverkan på valet att erbjuda elektroniska mobila betalningsmedel.  

 

  

                                                
1 Att blipp och swish som betalningsmedel lämpar sig för små belopp kan ha påverkat utfallet här då många mindre butiker 
säljer produkter/tjänster till lägre priser. Men det behöver inte nödvändigtvis vara så därav kan inget antagande göras. 
2 För fråga 13 om beslutsfattarens ålder svarade de som inte erbjuder ett elektroniskt mobilt betalningsmedel 1 respondent 
31-40, 3 respondenter 41-50, 2 respondenter 51-60 och 1 respondent 60-.  
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Tabell 6:7 Medelvärde hypotes 3 

                         Erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 

 Nej Ja Total 

Medelvärde StD Medelvärde StD Medelvärde StD 

Ålder 49,89 6,81 47,42 10,80 48,21 9,64 

 

Studiens sjätte hypotes behandlar uppfattad användbarhet och användarvänlighet där det 

ställdes fyra frågor. De två frågorna som analyseras deskriptivt är om elektroniska mobila 

betalningsmedel minskar kassafel samt om de ökar impulsköp, det kan inte utläsas ur 

korstabellen då respondenternas svar är relativt jämt fördelade (Bilaga 7). Jämförelser av 

medelvärde för frågan påvisar heller ingen större skillnad (Tabell 6:8).  

 

Gällande frågorna om enkelhet och kostnadseffektivitet blev svaren relativt spridda. Svaren ger 

dock en antydan till att de som inte erbjuder något elektroniskt mobilt betalningsmedel anser 

dem inte vara enklast eller kostnadseffektivast, om enbart hänsyn tas till det respondenten 

angivit som enklast/kostnadseffektivast (Bilaga 7). De som däremot erbjuder något elektroniskt 

mobilt betalningsmedel är svaren mer jämt fördelade (Bilaga 7). Korrelationen med erbjudandet 

av elektroniska mobila betalningsmedel är dessvärre inte signifikant (Bilaga 13).  

 

Däremot för frågan om elektroniska mobila betalningsmedel ökar impulsköp svarade 10 av de 

16 som erbjuder det att det ansågs öka impulsköp (Bilaga 7), vilket själva implementeringen 

kan ha påverkat. Skillnaden ligger i att den som inte erbjuder ett elektroniskt mobilt 

betalningsmedel samtliga tre svarat att det inte tros öka impulsköp (Bilaga 7). Korrelationen 

påvisar även den att det finns ett tvåstjärnigt signifikant positivt samband mellan att erbjuda 

elektroniska mobila betalningsmedel och att de anses öka impulsköp (Tabell 6:5). Det här tyder 

på att det som TAM-modellen och UTAUT- modellen framför kring uppfattad användbarhet 

och användarvänlighet har betydelse för implementeringen av ny teknologi (Davis, Bagozzi, & 

Warshaw, 1989). Om innovationen inte uppfattas som bättre än den som ersätts kommer 

tekniken inte heller användas (Goeke & Pousttchi, 2010), vilket kan vara fallet här.  
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Tabell 6:8 Medelvärde hypotes 63 

                         Erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 

 Nej Ja Total 

Medelvärde StD Medelvärde StD Medelvärde StD 

Minskar 

kassafel 

70,78 21,487 58,32 36,899 62,32 32,858 

 

Studiens nionde hypotes åsyftade att se om de elektroniska mobila betalningsmedlen upplevs 

som säkra samt om det påverkar erbjudandet. En av de frågor som analyseras deskriptivt är om 

elektroniska mobila betalningsmedel upplevs som säkrare än andra betalningsmedel. 

Korstabellen i bilaga 8 åskådliggör att hälften av samtliga respondenter anser att de elektroniska 

mobila betalningsmedlen upplevs som säkrare än andra. Skillnaden i fördelningen mellan de 

som erbjuder respektive inte erbjuder något elektroniskt mobilt betalningsmedel är att för de 

som erbjuder dem anser mer än hälften att dem upplevs som säkrare, medan för de som inte 

erbjuder något elektroniskt mobilt betalningsmedel är respondenternas svar jämt fördelade 

(Bilaga 8). Korrelationen som redovisas i tabell 6:5 är emellertid låg vilket innebär att 

samvariationen mellan att erbjuda elektroniska mobila betalningsmedel och uppleva dem som 

säkrare är låg. Dock är svaren inte statistiskt säkerhetsställda och det kan inte påvisas att 

upplevd säkerhet ökar sannolikheten att använda tekniken, som Apanasevic m.fl (2015) och 

Foster m.fl (2008) framfört.  

 

Den andra frågan som analyseras deskriptivt är om elektroniska mobila betalningsmedel anses 

öka tryggheten på arbetsplatsen, men för denna fråga kan dessvärre ingen skillnad 

uppmärksammas i medelvärde mellan respondenterna som erbjuder elektroniska mobila 

betalningsmedel och de som inte gör det (Tabell 6:9). Det syns också i korstabellen i bilaga 8 

då respondenterna svarat höga värden i lika stor utsträckning som låga värden. Inte heller 

korrelationen med erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel kan antyda att där finns 

något samband (Tabell 6:5).  

  

                                                
3 Skalan som använts är från 0=”instämmer inte alls” till 100=”instämmer helt”, samma skala har använts i tabell 6:9 och 
tabell 6:11.  
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Tabell 6:9 Medelvärde hypotes 94 

                         Erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 

 Nej Ja Total 

Medelvärde StD Medelvärde StD Medelvärde StD 

Ökar 

tryggheten 

64,78 27,63 59,32 41,77 61,07 37,36 

 

6.3.3 Externa faktorer  

Studiens sjunde hypotes avsåg att studera företagets kunders betydelse vid beslut kring 

företagets användande av betalningsmedel, varpå frågan om vilken typ av kunder företaget har 

ställdes. Utifrån korstabellerna för kundernas ålder, tekniska kunskap och köpbelopp kan inte 

urskiljas någon klar skillnad mellan de företag som erbjuder något elektroniskt mobilt 

betalningsmedel och de som inte gör det sett till kundernas egenskaper (Bilaga 9). För företag 

som erbjuder något elektroniskt mobilt betalningsmedel är där dock en skillnad i vad 

majoriteten av respondenterna svarat, den som erbjuder tenderar att svara att kunderna är i 

medelåldern medan den som inte erbjuder tenderar kunderna att vara äldre utifrån fördelningen 

(Bilaga 9). Viss antydan för liknande fenomen finns för storleken på köpbeloppet (Bilaga 9).  

 

Medelvärde och standardavvikelse för de tre delfrågorna presenteras nedan i tabell 6:10. För 

frågan om teknisk kunskap5 är medelvärde snarlika, men stor skillnad i standardavvikelsen. Det 

innebär att samtliga individer i genomsnitt upplever samma om sina kunder, men för de företag 

som inte erbjuder något elektroniskt mobilt betalningsmedel skiljer sig respondenternas svar 

mer åt (Tabell 6:10). För köpbelopp och ålder finns däremot skillnader i medelvärde. Kundernas 

ålder tenderar att vara högre hos de företag som inte erbjuder något elektroniskt mobilt 

betalningsmedel, vilket även köpbeloppen tenderar att vara (Tabell 6:10). Frågan om kundernas 

ålder stöder även IDT-teorin och UTAUT-modellen att yngre individer är mer villiga att 

använda nya teknologiska fenomen (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989; Rogers, 2003).  

 

  

                                                
4 Då frågan om ökande av trygghet i enkäten (Bilaga 3) ställdes på motsatt håll fick respondenternas svar omvandlas så de 
presenteras på samma sätt som för frågan gällande kassafel (0=”instämmer inte alls” till 100=”instämmer helt”) innan 
analysen av respondenternas svar påbörjades, detsamma gäller nedan fråga om konkurrenternas implementering i tabell 6:11.  
5 Gällande företagarens vetskap om sina kunders tekniska kunskap är det den uppfattning som fåtts från kundernas beteende 
vid besök i butiken, ifall de upplevs använder teknik frekvent vid köp eller informationssökning inne i butik eller liknande.  
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Tabell 6:10 Medelvärde hypotes 7 

                    Erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 

 Nej Ja Total 

Medelvärde StD Medelvärde StD Medelvärde StD 

Ålder 4 0,756 3,16 0,602 3,41 0,747 

Teknisk 

kunskap 

2,38 1,408 2,74 0,872 2,63 1,043 

Köpbelopp 3,5 1,069 2,63 0,761 2,89 0,934 

 

Studiens åttonde hypotes handlar om ifall konkurrenters implementering av elektroniska mobila 

betalningsmedel har någon påverkan för hur företaget resonerar om sitt eget erbjudande av 

elektroniska mobila betalningsmedel. I korstabellen i bilaga 10 åskådliggörs att en tydlig 

majoritet av respondenterna angav ett värde under 25 (Bilaga 10), vilket tyder på att 

konkurrenterna inte har någon betydelse i beslut kring erbjudandet av elektroniska mobila 

betalningsmedel. Fördelningen av respondenternas svar är densamma oberoende på om de 

erbjuder något elektroniskt mobilt betalningsmedel (Bilaga 10).  

 

I tabell 6:11 presenteras totalt medelvärde 23,21 för variabeln vilket tyder på att enligt 

respondenterna har konkurrenterna i princip ingen inverkan på beslutet. Det syns även i 

korrelationen mellan användandet av elektroniska mobila betalningsmedel och konkurrenters 

implementering, -0,064 (Tabell 6:5). Utifrån den insamlade empirin finns det inget samband 

mellan konkurrenternas implementering av elektroniska mobila betalningsmedel och företagets 

eget erbjudande av betalningsmedlet. Det här går därmed emot tidigare studie av Friedman & 

Miles (2006), som menar att konkurrenters agerande har en påverkan på hur företaget agerar 

och beslutar. Även Durö och Sandström (1986) menar att företaget behöver ta hänsyn till sina 

konkurrenter för att säkra sin framtida utveckling, vilket här motsägs av respondenternas svar.   
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Tabell 6:11 Medelvärde hypotes 8 

Erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 

 Nej Ja Total 

Medelvärde StD Medelvärde StD Medelvärde StD 

Konkurrenters 

implementering 

28,44 44,21 20,74 27,35 23,21 33,04 

 

6.4 Logistisk regression 

För att avgöra om det finns ett statiskt påvisbart samband mellan hypoteserna och insamlade 

data ifrån enkäterna har en logistisk regression använts. En logistisk regression gör en 

bedömning av de oberoende variablernas påverkan på beroende variabeln (Pallant, 2016). Innan 

den logistiska regressionen genomfördes gjordes ett korrelationstest för de oberoende 

variablerna mot den beroende variabeln (Bilaga 13).  

 

Ett korrelationstest är nödvändigt att genomföra för att identifiera ifall några av de oberoende 

variablerna mäter samma sak och därmed exkludera dem i den logistiska regressionsanalysen. 

Det eftersom en logistisk regressionsanalys är väldigt känslig för multikollinearitet, dvs. ifall 

några av de oberoende variablerna mäter samma sak (Körner & Wahlgren, 2015). Resultatet 

från den genomförda korrelationstabellen påvisade att ”omsättning” och ”antal anställda” hade 

ett större värde än 0,80, vilket resulterade i att endast omsättning användes för att mäta 

företagets storlek i den logistiska regressionen. En sammanslagning av variablerna 

”omsättning” och ”antal anställda” var inte relevant eftersom storlekarna på de här variablerna 

skiljer sig åt markant och därmed riskerades data inte bli sanningsenlig. Samtliga variabler som 

togs med i den logistiska regressionen har korrelationer under 0,7 vilket innebär att där inte 

förekommer någon multikollinearitet (Bilaga 13). 

 

Den enda beroende variabeln i studien är erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel 

som transaktionsalternativ där respondenterna har fyllt i vilka betalningsalternativ som de 

erbjuder i dagsläget. Respondenterna som har svarat att de erbjuder elektroniska mobila 

betalningsmedel i någon form (Swish och/eller Blipp) har kodats till värdet 1. Vidare har 

respondenterna som inte erbjuder något elektroniskt mobilt betalningsmedel kodats till värdet 

0. Den beroende variabeln, erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel, är därmed en 

kategorisk beroende variabel vilket gör att endast logistisk regression är lämplig inför prövning 
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av hypoteserna eftersom multipel regressionsanalys förutsätter att den beroende variabeln är 

kontinuerlig (Pallant, 2016).  

 

För att se om studiens regressionsmodell är signifikant läggs variabler in i modellen 

konceptuellt och stegvis tills samtliga variabler inkluderas. Den första regressionsanalysen 

undersöker företagets egenskaper och därefter läggs ägarens karakteristika in i modell 2. Modell 

3 inkluderas även interna aspekter och avslutningsvis inkluderas de externa faktorerna och alla 

variabler är med i regressionsanalysen.  

 

6.4.1 Modellprövning  

Innan hela modellen testades i en logistisk regressionsanalys prövades variablerna i tre olika 

delmodeller, samtliga p-värden presenteras i tabell 6:12 nedan. Variablerna inom varje modell 

samspelar sinsemellan eftersom de betraktar olika dimensioner inom SME-företagen. I modell 

1 ingick variabler som berör företaget. Variablerna som ingår i modell 1 är därför omsättning 

samt när företaget grundades. Den här modellen förutsäger företagets egenskaper i 78,60 % av 

fallen. Nagelkerke värdet i modell 1 är 0,35 (Tabell 6:12). Tolkningen av Nagelkerke görs med 

hjälp av ett värde mellan 0 och 1. Låga värden innebär att erbjudandet av elektroniska mobila 

betalningsmedel i liten utsträckning påverkas av företagets egenskaper samt höga värden 

innebär att erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel i hög grad påverkas av 

företagets egenskaper. Modell 1 är signifikant med ett p-värde på 0,018 vilket är lägre än 

signifikansnivån på 5 % (Tabell 6:12). Dock blev inga av variablerna signifikanta. 

 

I modell 2 inkluderas även variablerna gällande ägarens/beslutfattarens karakteristika. 

Variablerna som ingår i modell 2 är omsättning, företaget grundades, högsta slutförda 

utbildning, ålder och erfarenhet beslutsfattande. Här förutsågs respondenternas svar i 85,7 % 

av fallen och Nagelkerke uppgick till 0,485 (Tabell 6:12). Förklaringsgraden ökade när 

modellen utvidgades med ägarens karakteristiska, vilket påvisar att en högre grad av 

erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel förklaras av modellen. Modellen är 

fortfarande signifikant med ett p-värde på 0,036 vilket är under signifikansnivån 5 % (Tabell 

6:12).  

 

I modell 3 inkluderas även variablerna som kan hänföras till det interna. Variablerna som 

hänförs hit är enkelhet, kostnadseffektivitet och säkerhet. Modellen förutsåg 76,9 % av fallen 
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samt framkommer ett Nagelkerke värde på 0,618 (Tabell 6:12). Även den här gång blev 

förklaringsgraden högre när variablerna som tillhör det interna inkluderades i modellen. 

Däremot blev p-värdet nu 0,051 vilket är precis över signifikansnivån 5%, det gör att vi inte 

kan med säkerhet säga att variablerna tillsammans har en inverkan på erbjudandet av 

elektroniska mobila betalningsmedel.  

 

Avslutningsvis representeras hela regressionsmodellen i modell 4 inklusive den sista 

konklusionen av de externa variablerna, vilka är kunder och konkurrenter. Modellen förutsågs 

med 76,9% samt att förklaringsgraden är 0,628 (Tabell 6:12). Förklaringsgraden har hela tiden 

ökat när modellen har utökats med oberoende variabler. Det innebär att modellens beroende 

variabel förklaras stegvis bättre genom variationen i de oberoende variablerna. Men p-värdet 

för modellen är 0,106 vilket innebär att modellen inte är signifikant och således kan vi inte 

statistiskt påvisa att variablerna har något inflytande på erbjudandet av elektroniska mobila 

betalningsmedel.  

 
Tabell 6:12 Logistisk regression 

P-värden Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Omsättning 0,508 0,319 0,768 0,549 

Företaget grundades 0,749 0,474 0,347 0,312 

Högsta slutförda utbildning  0,702 0,572 0,430 

Ålder  0,100 0,150 0,205 

Erfarenhet beslutsfattande  0,181 0,151 0,192 

Enkelhet   0,950 0,810 

Kostnadseffektivitet   0,261 0,252 

Säkerhet   0,799 0,641 

Kunders inflytande    0,987 

Konkurrenters inflytande    0,568 

Constant 15,581 54,647 93,776 121, 42 

Modellens signifikans 0,018* 0,036* 0,051 0,106 

Rätt klassificerade 78,6% 85,7% 76,9% 76,9% 

Nagelkerke R^2 0,35 0,485 0,618 0,628 

N 28 28 26 26 
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Av klassifikationstabellerna i block 0 och block 1 från den logistiska regressionen kan ses att 

förutsägningen förbättrats. I block 0 presenteras en första naiv klassificering av hur väl 

modellen förutsäger respondenternas svar, vilket för den här studien slutade på 65,4% (Bilaga 

11). Sedan i block 1 när klassificeringen görs på modellens faktiska utfall förutsägs 

respondenternas svar i 76,9% av fallen (Bilaga 12), vilket är en förbättring med 11,5 

procentenheter. Det här är en märkbar förbättring vilket antyder på att variablerna i modellen 

bidrar till att förutsäga vad som påverkar respondenternas erbjudande av elektroniska mobila 

betalningsmedel. Men eftersom modellen inte är signifikant kan det inte statistiskt 

säkerhetsställas, ett större antal respondenter hade potentiellt kunnat ge ett signifikant svar.  

 

6.4.2 Hypotesgenomgång 

Som tidigare nämnts tydliggörs i tabell 6:12 hur varje oberoende variabel i modellen påverkar 

den beroende variabeln, erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel. I tabell 6:12 

presenteras p-värdet som används för att avgöra ifall hypoteserna ska stödjs eller faller bort. 

Om p-värdet understiger signifikansnivån på 5 % (0,05) ska hypotesen accepteras och därmed 

går det med statisk säkerhet påvisa att hypotesen stämmer. Ifall p-värdet däremot överstiger 

signifikansnivån på 5 % går det inte att statiskt påvisa att den oberoende variabeln har en 

inverkan på den beroende variabeln och därmed faller hypotesen bort.  

 

Utifrån tabell 6:12 (modell 4) resultat kommer hypotesernas giltighet att prövas och avgöra ifall 

hypoteserna stödjs eller faller bort. Det finns vissa indikationer på att hypoteserna kan stämma, 

men eftersom inget av p-värdena i regressionsanalysen understeg signifikansnivån på 5 % 

resulterar det i att det inte kan statistiskt säkerhetsställas att hypoteserna är sanna. Därmed 

förkastas dessvärre studiens samtliga hypoteser.  
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Tabell 6:13 Sammanställning hypotesernas utfall 

Hypotes 1 Förkastas 

Hypotes 2 Förkastas 

Hypotes 3 Förkastas 

Hypotes 4 Förkastas 

Hypotes 5 Förkastas 

Hypotes 6 Förkastas 

Hypotes 7 Förkastas 

Hypotes 8 Förkastas 

Hypotes 9 Förkastas 
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7 Slutsats och diskussion 
Syftet med den här studien var att kartlägga vilket inflytande interna- respektive externa 

faktorer har på SME-företags erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel. För att 

undersöka det här har vi utgått från teorier och tidigare studier. I följande kapital kommer funna 

resultat ifrån empirin att diskuteras i förhållande till teorikapitlet. Därefter presenteras hur 

studien kan användas vidare samt vilket forskningsbidrag den gett. Avslutningsvis presenteras 

självkritik och förslag på fortsatt forskning.  

 

7.1 Diskussion och slutsatser 

Utifrån uppsatsens första kapitel diskuterades hur samhället går mot kontantlösa betalningar 

och hur det ger plats för nya betalningsalternativ. Däremot har faktorer som påverkar 

implementeringen av nya betalningsalternativ i butiker tidigare inte undersökts i Sverige. 

Tidigare studier inom området har inte heller försökt identifiera vilken påverkan interna- och 

externa faktorer har just inför SME-företagens erbjudande av elektroniska mobila 

betalningsmedel. Eftersom det saknas tidigare utförda studier i Sverige inom området ansåg vi 

det väldigt intressant ifall teorier inom området skulle kunna förutsäga en viss indikation på 

studiens resultat. 

 

Den empiriska analysen av insamlade data kan dessvärre inte påvisa att någon av studiens nio 

hypoteser stämmer, vilket innebär att det inte kunnat bekräftas att teoriernas påståenden 

stämmer för SME-företags erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel. Resultatet från 

den logistiska regressionsanalysen visade att varken de oberoende variablerna eller hela 

modellen var signifikant. Resultatet från den genomförda logistiska regressionen medförde att 

ingen av studiens hypoteser är signifikanta och därmed kan ingen av dem accepteras med 

statistisk säkerhet. Det innebär vidare att ingen av de oberoende variablerna kan påvisas med 

statistisk säkerhet ha någon påverkan på SME-företagens erbjudande av elektroniska mobila 

betalningsmedel. Däremot ökade förklaringsgraden stegvis när modellen i den logistiska 

regressionen utökades med de oberoende variablerna. Resultatet tyder på att variationen i den 

beroende variabeln, erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel, förklaras stegvis 

bättre när fler av studiens oberoende variabler kompletteras inom samma modell.  

 

Även om ingen av studiens hypoteser kunde accepteras med statistisk säkerhet så kan en 

antydan framföras utifrån den deskriptiva analysen. I den deskriptiva analysen undersöktes 
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resterande enkätfrågor. Här påvisade två av studiens nio oberoende variabler en signifikant 

positiv korrelation med erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel, nämligen bra 

kunskaper och ökar impulsköp. Enligt IDT-teorin samt UTAUT-modellen ger kunskaper om 

ett teknologiskt fenomen en högre sannolikhet att teknologin tillämpas, eftersom individerna 

identifierar relativa fördelar med teknologin enklare tenderar att vara mer benägna att använda 

tekniken (Kaasinen, 2005; Rogers, 1995:2003). Resultatet för variabeln bra kunskaper är 

därmed i linje med teorierna. Korrelationen mellan erbjudandet av elektroniska mobila 

betalningsmedel och bra kunskaper är tvåstjärnigt signifikant (Tabell 6:5), vilket innebär att det 

kan till 99% statistiskt säkerhetsställas att när kunskaper om elektroniska mobila 

betalningsmedel ökar erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel. Däremot så kan vi 

inte avgöra ifall sambandet har uppkommit först i efterhand, det vill säga när företagen redan 

implementerat elektroniska mobila betalningsmedel och därför uppfattar respondenterna sig ha 

en högre kunskap relativt de som inte erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel.  

 

Andra variabeln som ger en indikation i teorins riktning är att elektroniska mobila 

betalningsmedel anses öka impulsköp, men eftersom det är först när företaget har 

implementerat elektroniska mobila betalningsmedel som en relativ fördel kan uppfattas blir det 

liknande slutsats som för bra kunskaper. Det här är i linje med teoriernas åsikter att uppfattad 

användbarhet ger högre acceptans av teknologin (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989), vilket är 

i linje med det Goeke & Pousttchi (2010) fann i sin studie att om innovationen upplevs som 

bättre än den som används idag kommer den nya innovationen implementeras.  Oavsett så kan 

det till 99 % säkerhetsställas att elektroniska mobila betalningsmedel anses öka impulsköp 

(Tabell 6:5), ökar användandet av elektroniska mobila betalningsmedel eftersom impulsköp 

ökar företagens inkomster.  

 

Variabeln ålder är den sista variabeln med en enstjärnigt signifikant negativ korrelation (Tabell 

6:5). Resultatet innebär att när beslutsfattarens ålder ökar så minskar erbjudandet av 

elektroniska mobila betalningsalternativ, och tvärtom. Resultatet är i enlighet med teorierna och 

modellerna som använts samt tidigare studier där högre ålder agerar som en barriär mot 

villigheten inför ny teknologi (Rogers, 2003; Williams m.fl, 2014). Utifrån studiens empiri kan 

alltså sägas att det finns ett motsatssamband mellan beslutsfattarens ålder samt erbjudandet av 

elektroniska mobila betalningsmedel, att äldre individer tenderar att vara mer motsträviga till 

ny teknologi och att de inte ser de relativa fördelarna lika tydligt som de yngre.  
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För resterande av studiens variabler kan inte något signifikant svar påvisas alls, vilket förvånar 

oss eftersom utifrån teorierna och tidigare studier borde där finnas samband mellan variablerna 

och erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel. Något som förvånar är 

konkurrenternas irrelevans vid beslut om elektroniska mobila betalningsmedel, här påvisas 

motsatsen till vad teorier och tidigare studier visar. Det är tydligt att den här studiens 

respondenter inte anser att konkurrenterna spelar någon roll i beslutssituationer, vilket är 

motsatsen till vad bland annat Durö och Sandström (1986) framför i sin studie. Dock är det 

förståeligt att de inte är av största vikt vid beslut i och med att de är så kallade sekundära 

intressenter, men de bör enligt både Friedman och Miles (2006) och Clarkson (1995) ha någon 

inverkan.  

 

För att kunna påvisa att en variabel påverkar erbjudandet behöver variabeln vara signifikant i 

den logistiska regressionen där de andra variablerna även tas i beaktning. Sammanfattningsvis 

hoppades på ett resultat som var mer eniga med dagens teorier för acceptans av ny teknologi. 

En potentiell orsak som vi tror har påverkat samtliga utfall kan vara den låga svarsfrekvensen 

och det icke normalfördelade materialet, om studien hade haft en högre svarsfrekvens som varit 

mer normalfördelad hade svaren potentiellt blivit mer tillförlitliga. En annan anledning till att 

studiens hypotes förkastades kan vara att SME-företag i Sverige inte uppfattar de relativa 

fördelarna som elektroniska mobila betalningsmedlen medför vilket orsakar en tröghet inför 

villigheten och erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel. Utan en uppfattning om 

vilka fördelar en implementering av en ny teknologi medför resulterar i en betydligt lägre 

villighet.  

 

7.2 Implikationer  

Eftersom hypoteserna enbart har kunnat visas ha visst stöd gör det att studiens teoretiska bidrag 

är begränsat. Men det som studien har bidragit med teoretiskt är att beslutsfattarens ålder samt 

kunskaper i viss mån har en betydelse i beslutsfattandet kring elektroniska mobila 

betalningsmedel. Förklaringsgraden i den logistiska regressionen ökade även desto fler 

variabler som inkluderades, vilket indikerar på att det potentiellt hade en inverkan om 

svarsfrekvensen varit högre och således slutsatsen med tillförlitlig. Det behövs fortsatta studier 

inom SME-företags erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel för att skapa en 

genomgående förståelse.  
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Det empiriska bidraget studien har gett är en inledande inblick i vad som påverkar erbjudandet 

av elektroniska mobila betalningsmedel hos SME-företag vilket tidigare är ett outforskat 

område. Mindre företag upptäcktes i högre utsträckning vara villiga att erbjuda elektroniska 

mobila betalningsmedel och att beslutsfattare med högre ålder är mindre villiga att erbjuda 

elektroniska mobila betalningsmedel. Den låga svarsfrekvensen kan ha orsakat en problematik 

i möjligheten att hitta stöd för hypoteserna, men vissa indikationer har kunnat göras för bland 

annat beslutsfattarens erfarenhet av roller som inkluderar beslutsfattande, vilket ökar 

villigheten att erbjuda elektroniska mobila betalningsmedel.   

 

7.3 Självkritik 

Enkätundersökningen besvarades enbart av 28 respondenter vilket det kan finnas många 

potentiella orsaker till. Studien resulterade dessvärre i att den logistiska regressionen inte gav 

några signifikanta samband, potentiellt underliggande orsaker kan vara att svarsfrekvensen var 

låg alternativt att enkätfrågorna inte mäter vad de avsåg att mäta och därför ger ett felaktigt 

resultat. Fler respondenter hade gjort studien mer trovärdig6. 

 

De flesta företagen i studien placerade sig i den lägre delen av kriterierna för SME-företag och 

få ligger närmre den övre gränsen, om fler av respondenterna hade varit större och variabeln 

normalfördelad hade gjort studien mer trovärdig. För att förbättra svarsfrekvensen till framtida 

studier bör enkätutskicket skickas till fler respondenter för att säkerhetsställa att en tillräckligt 

hög svarsfrekvens nås för att studiens empiri ska vara normalfördelad.  

 

Både interna och externa faktorers inverkan avsågs att undersökas i studien vilket resulterade i 

väldigt många variabler och hypoteser. I efterhand insågs att fokus kunnat endast läggas på en 

av dimensionerna och kombinerat enkätundersökningen med några djupintervjuer med ett fåtal 

respondenter för att få mer djupgående svar. Den sjätte hypotesen syftar även på två saker, 

användbarhet och användarvänlighet, vilket gör det svårt att bekräfta båda hypotesens 

påståenden. Dock insågs det här försent och därför fick hypotesen förbli densamma.  

  

                                                
6 Framtagandet av enkätfrågorna var förhastat och skapade därmed problem med operationaliseringen och kopplingen till 
teorin, frågorna hade behövt genomarbetas mer. De respondenterna som angivit svarsalternativet ”vet ej” på frågor borde inte 
heller ha tagits med vid analysen. Resultaten hade då blivit mer tillförlitliga. 
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7.4 Förslag på framtida forskning 

Studien avsåg att skapa en översiktlig bild av vad som påverkar SME-företags erbjudande av 

elektroniska mobila betalningsmedel och potentiell grund för framtida studier. Upptagna 

variabler skulle kunna tas med samt utvecklande av andra potentiellt påverkade faktorer. En 

sådan faktor skulle kunna exempelvis vara hur medarbetarnas inställning inför elektroniska 

mobila betalningsmedel är. Medarbetarnas uppfattning kan tyckas ha en inverkan för ett 

företags sammantagna villighet. Den här studien begränsades endast till SME-företag som 

majoriteten av företagen består av enmansföretag. Ifall framtida studier avser att undersöka 

företagens villighet utan begräsningen till storleken på företagen borde även externa faktorer 

utökas eftersom storlek på företagen ökar antalet intressenter som har inflytande på företagens 

olika dimensioner.  

 

Framtida forskning bör därför fortsätta inom ämnet villigheten att erbjuda elektroniska mobila 

betalningsmedel och vad som påverkar beslutsfattaren i valet. Både interna- och externa 

faktorer behöver vidare analys samt det kan finnas andra faktorer som inte har beaktats här som 

påverkar beslutsfattarens val, exempelvis beslutsfattarens kön som nämns i UTAUT-modellen. 

Eftersom studiens hypoteser inte kunde accepteras skulle en framtida studie istället kunna ha 

en kvalitativ metod där identifieringen av faktorerna som har ett inflytande på SME-företagens 

villighet inför erbjudandet av elektroniska mobila betalningsmedel.  
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Bilagor  
Bilaga 1: Introduktionstext enkät 
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Bilaga 2: Enkätfrågor  

Generell uppfattning mobila betalningsmedel 
Fråga: Har du bra kunskaper/information om mobila betalningsmedel? 

Ja  -  Nej  -  Ingen uppfattning 

 

Fråga: Upplever ni att mobila betalningsmedel ökar impulsköp? 

Ja  -  Nej  -  Vet ej 

 

Betalningsmedel idag 
Fråga: Vilka betalningsalternativ erbjuds kunderna i dagsläget? 

Kort  -  Kontant  -  Blipp-teknik  -  Swish  -  Annat 

 

Fråga: Vilket är det vanligaste betalningsalternativet som kunder använder hos er?  

Kort  -  Kontant  -  Blipp-teknik  -  Swish  -  Annat 

 

Fråga: Rangordna följande betalningsmedel efter hur enkelheten i transaktionen 

upplevs. (1 högst, 4 lägst) 

Swish - Blipp-teknik - Kort - Kontanter  

 

Fråga: Vilket betalningsalternativ upplevs mest kostnadseffektivt? (1 högst, 4 lägst) 

Swish - Blipp-teknik - Kort – Kontanter 

 

Populationsurval  
Fråga: Hur många anställda har företaget du arbetar på? 

Öppen fråga 

 

Fråga: Hur mycket omsätter företaget du arbetar på årligen (cirka)? 

Öppen fråga 

 

Respondenten 
Fråga: Vad har du för befattning i företaget idag? 

Öppen fråga 
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Fråga: Hur lång erfarenhet innehas av beslutsfattande befattning?  

Öppen fråga 

 

Fråga: Vilken är din högsta slutförda utbildning? 

Högstadiet  -  Gymnasium -  Högskola/Universitet - Högre akademiska studier(t.ex 

master eller doktorsgrad) 

 

Fråga: Vilket årtal är du född? 

Öppen fråga 

 

Fråga: Om du inte beslutar om erbjudna betalningsmedel, hur gammal är den som 

beslutar (t.ex VD eller ekonomichef)? 

Intervall -20 20-30 31-40 41-50 51-60 60+ 

 

Företaget  
Fråga: Vilket årtal grundades företaget du arbetar på? 

Öppen fråga 

 

Risker 
Fråga: Användningen av mobila betalningsmedel minskar risken för kassafel. 

Skala 1-7 instämmer/instämmer inte , vet ej 

 

Fråga: Användningen av mobila betalningsmedel ökar tryggheten på arbetsplatsen 

(minskar rånrisken). 

Skala 1-7 instämmer/instämmer inte , vet ej 

 

Kunder 
Fråga: Har kunderna inflytande på vilka betalningsmedel ni erbjuder? (Tas hänsyn till 

vad kunderna vill använda) 

Ja  -  Nej  -  Vet ej 

 

Fråga: Vilken typ av målgrupp tillhör era huvudsakliga kunder? Skala 1 - 7 

Yngre  -  Äldre 

Tekniskt ointresserade  -  Teknisk intresserade  
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Små köpbelopp  -  Stora köpbelopp 

 

Konkurrenter  
Fråga: Erbjuder era närmaste konkurrenter exempelvis swish och blipp-teknik som 

betalningsmedel? 

Ja - Nej - Vet ej 

 

Fråga: Konkurrenters implementering av mobila betalningsalternativ har påverkat 

vårt beslut att använda/inte använda mobila betalningsmedel.  

Skala 1 - 7 Instämmer helt/Instämmer inte alls 

 

Säkerhet  
Fråga: Uppfattar ni mobila betalningar som säkrare än andra betalningsalternativ?  

Ja  -  Nej  -  Ingen uppfattning 

 

Fråga: Rangordna betalningsalternativen efter vilket som uppfattas som säkrast. (1 

säkrast, 4 mest osäkert) 

Swish  -  Blipp-funktion  -  kort  -  kontanter 

 

Ta del av färdigställd uppsats 
Fråga: Tack för att du ville hjälpa oss med vår kandidatuppsats! Vill du ta del av den 

färdigställda kandidatuppsatsen? Skriv email adress nedan. 
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Bilaga 3: Utskickad enkät 
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Bilaga 4: Kolmogorov-Smirnov test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test     

  Omsättning Antal anställda 

N 27 28 

Normal Parameters Mean 31676962,96 13,89 

  Std. Deviation 87553167,37 31,302 

Most Extreme Differences Absolute 0,460 0,417 

  Positive 0,460 0,417 

  Negative -0,359 -0,340 

Test Statistic 0,460 0,417 

Asymp. Sig. (2-tailded) 0,000 0,000 

 
 

Bilaga 5: Deskriptiv analys av hypotes 1 

Erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 
Antal anställda Nej Ja Totalt 
0 - 10 6 18 24 
11 - 20 0 1 1 
…    

81 - 90 2 0 2 
…    

121 - 130 1 0 1 
Total 9 19 28 

 

 

Bilaga 6: Deskriptiv analys av hypotes 3 

Erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 
Beslutsfattarens ålder Nej Ja Total 
31-40 1 5 6 
41-50 3 7 10 
51-60 2 0 2 
61- 1 0 1 
Total 7 12 19 
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Bilaga 7: Deskriptiv analys av hypotes 6 

Erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 
Minskar kassafel Nej Ja Total 
0-25 0 5 5 
26-50 4 4 8 
51-75 1 1 2 
76-100 4 9 13 
Total 9 19 28 

 

Erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel 

Enklast Nej Ja Total 

Swish 2 3 5 

Blipp 1 8 9 

Kort 4 3 7 

Kontanter 2 5 7 

Total 9 19 28 

 

Erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel 

Kostnadseffektivast Nej Ja Total 

Swish 1 5 6 

Blipp 0 5 5 

Kort 6 3 9 

Kontanter 2 5 7 

Total 9 18 27 

 

Erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 
Ökar impulsköp Nej Ja Total 
Nej 3 6 9 
Ja 0 10 10 
Total 3 16 19 
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Bilaga 8: Deskriptiv analys av hypotes 9 

Erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 
Säkerhet Nej Ja Total 

Ingen uppfattning 3 3 6 
Nej 2 6 8 
Ja 4 10 14 
Total 9 19 28 

 
Erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 

Ökar tryggheten på arbetsplatsen Nej Ja Total 
0-25 1 7 8 
26-50 4 0 4 
51-75 1 3 4 
76-100 3 9 12 
Total 9 19 28 
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Bilaga 9: Deskriptiv analys av hypotes 7 

Erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 
Målgrupp Ålder Nej Ja Total 
Lägre medel 0 2 2 
Medel 2 12 14 
Högre medel 4 5 9 
Högre 2 0 2 
Total 8 19 27 

 

Erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 
Målgrupp Teknisk kunskap Nej Ja Total 
Lägre 3 2 5 
Lägre medel 1 4 5 
Medel 3 10 13 
Högre medel 0 3 3 
Högre 1 0 1 
Total 8 19 27 

 

Erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 
Målgrupp Köpbelopp Nej Ja Total 
Lägre 0 1 1 
Lägre medel 1 7 8 
Medel 4 9 13 
Högre medel 1 2 3 
Högre 2 0 2 
Total 8 19 27 

 
 
Bilaga 10: Deskriptiv analys av hypotes 8 

Erbjuder elektroniska mobila betalningsmedel 
Konkurrenters implementering Nej Ja Total 
0-25 6 14 20 
26-50 0 2 2 
51-75 1 1 2 
76-100 2 2 4 
Total 9 19 28 
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Bilaga 11: Logistisk regression Block 0 

  
  
  

Classification Table Erbjuder mobila    
Step 0   Predicted   
Observed Nej Ja Percentage Correct 

Acceptans mobila Nej 0 9 0 
 Ja 0 17 100 

  Overall Percentage   65,4 
 
 
Bilaga 12: Logistisk regression Block 1 

  Classification Table Erbjuder mobila   
  Step 1   Predicted   
  Observed Nej Ja Percentage Correct 
Acceptans mobila Nej 5 4 55,6 

 Ja 2 15 88,2 
  Overall Percentage   76,9 
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Bilaga 13: Korrelation logistisk regression 

 


