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Bakgrund: Trygghet och betalningssäkerhet är två frågor som 
ständigt är aktuella inom e-handeln och möjligheten att välja mellan 
olika betalningssätt är en av de faktorer som kan påverka e-
handelskonsumentens köpbeslut. I den här uppsatsen undersöker vi 
vilken inverkan den möjligheten har på olika aspekter av köpbeslutet. 

Syfte: Vårt syfte är att undersöka om möjligheten att välja mellan 
olika betalningssätt påverkar e-handelskonsumentens, i form av 
högskolestudenters, köpbeslut och om så är fallet vilka betalningssätt 
e-handlare bör erbjuda för att köpbeslutet inte ska påverkas negativt.  

Metod: Med utgångspunkt i tidigare studier har vi sammanställt en 
enkät med frågor kring konsumenters syn på olika betalningssätt i 
samband med e-handel. Enkäten skickades ut till programstudenter på 
högskolan i Gävle. Urvalet utgjordes av ett icke-slumpmässigt urval. 
Av 1008 tillfrågade svarade 227 st vilket ger en svarsfrekvens på 
22,5%. Resultaten av enkäten har sammanställts och presenteras i 
diagram och med dessa som utgångspunkt har vi studerat 
svarsfrekvenser och försökt att finna samband som kan ge en 
indikation om vilka betalningssätt som är mest önskvärda bland e-
handelskonsumenter. 

Analys och slutsats: Möjligheten att välja mellan olika betalningssätt 
påverkar e-handelskonsumentens köpbeslut på flera sätt. Rätt använt 
är det en faktor som kan reducera den upplevda risken, öka det 
upplevda förtroendet och öka de upplevda fördelarna. Att erbjuda flera 
betalningssätt är ett sätt att bygga förtroende. Alltför komplicerade 



 
   

betalningssystem kan dock leda till att kunder väljer att avstå köp. 
Som e-handlare bör man därför försöka att tillgodose båda sidorna, de 
som prioriterar säkerhet och de som prioriterar bekvämlighet.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Vi presenterar en utökad modell över 
köpprocessen. Med utgångspunkt i den hade man kunnat undersöka 
andra aspekters påverkan på köpbeslutet. Ytterligare ett förslag är att 
upprepa enkätundersökningen med en annan metod för att försöka öka 
svarsfrekvensen. 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen undersöker sambandet mellan 
möjligheten att välja mellan olika betalningssätt och e-
handelskonsumentens köpbeslut och introducerar en utökad modell 
över e-handelskonsumentens köpprocess. 

Nyckelord: betalningssätt, upplevd risk, e-handel, köpprocessen, 
online-betalning och internetstrategi. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
   

Abstract 
Background: Trust and online-safety are two questions that never 
become dated for the e-commerce and offering safe methods of 
payment becomes an important tool in building trust. The ability to 
choose between different methods of payment is a factor that might 
influence the buying decision. In this thesis we examine the influence 
the ability to choose between different methods of payment has on 
various aspects of the buying decision.  

Aim: Our aim is to examine if the ability to choose between different 
methods of payment affects the buying decision of the e-consumer, in 
the form of students, and if that is a fact which methods of payment an 
online retailer should offer its customers to avoid a negative influence 
on their willingness to buy.  

Method: A questionnaire was developed from previous studies within 
the field, focusing on consumer opinions on online-safety and 
methods of payment. The questionnaire was sent to 1008 students at 
the University of Gävle and we received 227 answers which gave us a 
response rate of 22, 5 %. The results of the questionnaire have been 
gathered in diagrams and based on these we have tried to find 
connections that can give an indication on which methods of payment 
e-consumers find most attractive. 
 
Analysis and conclusions: The results from our questionnaire 
indicates that offering safe methods of payment is an essential 
component in developing a successful online-store and sellers could 
easily loose revenue if they fail to gain the customers confidence. 
Offering several methods of payment is one way to build trust, but 
offering too complicated solutions might discourage customers from 
shopping instead of encouraging them. Therefore it is important for 
online-stores to consider both those who put safety first and those who 
put convenience first. 

Suggestions for future research: We introduce an extended model of 
the buying process that may be used to examine other aspects 
influence on the buying decision. Another suggestion is to repeat the 
survey using another method in order to increase the response-rate. 



 
   

Contribution of the thesis: The thesis examines the connection 
between methods of payment and the consumer’s buying decision and 
introduces an extended model of the e-consumers buying process.  

Keywords: methods of payment, perceived risk, online shopping, 
costumer buying process, online payment and internet strategy. 
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1. Inledning 
I detta avsnitt ges en presentation av problemet som uppsatsen 
undersöker. Här finns även en bakgrundsbeskrivning och en 
beskrivning av frågeställningarna tillsammans med uppsatsens syfte 
och avslutningsvis en beskrivning av gjorda avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Allteftersom tillgången till internet byggts ut och bandbredden utökats 
har fler och fler hushåll fått tillgång till internet hemma. Det här har 
lett till att antalet butiker på internet ökat i takt med ökningen av 
konsumenter med internettillgång i hemmet. (Lindstedt & Bjerre, 
2009) E-handel kan enkelt definieras som en butik som finns online 
istället för i en fysisk butik Företag kan använda sig av både 
onlinebutiker och fysiska butiker. Köpprocessen sker virtuellt istället 
för att man fysiskt väljer ut en vara och betalar i kassan som i en 
fysisk butik. (Fredholm, 2002) E-handel definieras enligt Rådmark 
(2009) som det som uppstår när någon köper eller säljer en vara ifrån 
en onlinebutik.  
 

Redan i slutet på 1960-talet startade den allra första e-handeln. Dock 
var detta handel som riktade sig till företag och inte till konsumenter. 
Den e-handel som riktar sig till konsumenter startade i slutet på 1990-
talet. Ett företag som startade då och som finns kvar än idag är 
bokhandeln Adlibris. (Lindstedt & Bjerre, 2009) 
 
Antalet onlinebutiker som säljer till konsumenter är flera tusental. Det 
finns stora detaljhandelskedjor som har en onlinebutik men även 
fysiska butiker, exempel på sådana detaljhandelskedjor är Clas Ohlson 
och Siba. Det finns även företag som bara har en onlinebutik och inga 
fysiska butiker, exempel på dessa är CDON och Adlibris. Netonnet 
började med att bara ha en onlinebutik men valde att utöka med 
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fysiska butiker för att kunna växa snabbare. (Lindstedt & Bjerre, 
2009) 
 
Idag har 89 % av svenskarna tillgång till internet och 84 % av 
internetanvändarna har handlat online vid något tillfälle. Detta 
motsvarar 72 % av den totala befolkningen. För 12 år sedan var det 
endast 10 % av internetanvändarna som använde internet till att 
handla. E-handeln har ökat stadigt och en av de främsta anledningarna 
är att e-handelskonsumenterna upplever att det har blivit säkrare att 
handla online. (Findahl, 2012) 
 
E-handelskonsumentens köpprocess skiljer sig till viss del från den 
vanlige konsumentens. Aspekter som påverkar köpbeslutet är upplevd 
risk, upplevt förtroende och upplevda fördelar (Kim, Ferrin & Rao, 
2008). En förutsättning för att ett företag ska nå framgång inom e-
handeln är att konsumenten upplever förtroende. Det är även viktigt 
att de upplever att betalningssäkerheten är tillräcklig för att uppfylla 
deras krav för att genomföra ett köp hos företaget genom att den 
upplevda risken minimeras. Trygghet och betalningssäkerhet är två 
frågor som ständigt är aktuella. E-barometern är rapporter om e-
handelns omsättning och tillväxt som genomförs av Posten, i 
samarbete med HUI Research och Svensk Distanshandel. Faktorer 
som skapar trygghet för e-handelskonsumenterna är enligt e-
barometerns årsrapport för 2012: känt varumärke/företag, flera 
betalningssätt och tydlig kontaktinformation. (Posten, 2013a)  
 
Att handla från ett känt varumärke/företag är den faktor som skapar 
mest trygghet följt av möjligheten att välja mellan flera betalningssätt 
och på tredje plats kommer tydliga kontaktuppgifter till företaget. Av 
de tre faktorer som är viktigast för att e-handelskonsumenter ska 
känna trygghet är det två av faktorerna som kan medföra extra 
kostnader för företagaren, flera betalningssätt och att bygga ett starkt 
varumärke. Ett starkt varumärke är sällan enbart förknippat med e-
handel utan gynnar även andra affärsområden för företaget. Tydlig 
kontaktinformation är den faktor som inte innebär större kostnader för 
företagaren att åtgärda. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att ökad internettillgång ökar såväl 
antalet e-handelskonsumenter och antalet butiker online. Detta ökar 
behovet för företagare att stärka sin konkurrenskraft för att överleva 
och utvecklas inom sin marknad. Specifikt för e-handel ökar vikten av 
att skapa trygghet för e-handelskonsumenterna när de ska genomföra 
sina köp hos företaget. Vikt behöver även läggas vid att se till att 
erbjuda vad som faktiskt efterfrågas av e-handelskonsumenterna 
gällande t.ex. betalningssätt. 

1.2 Syfte 
Det finns kvartalsvis och årliga rapporter skapade av Posten, i 
samarbete med HUI Research och Svensk Distanshandel som berör 
omsättningen och tillväxten inom e-handel. Tidigare undersökningar 
pekar på att möjligheten att välja mellan olika betalningssätt är en 
betydande faktor när e-handelskonsumenter väljer vem de ska handla 
av. 
 
Vårt syfte är att undersöka om möjligheten att välja mellan olika 
betalningssätt påverkar e-handelskonsumentens, i form av 
högskolestudenters, köpbeslut och om så är fallet vilka betalningssätt 
e-handlare bör erbjuda för att köpbeslutet inte ska påverkas negativt.  
 
Utgångspunkten är Kim, Ferrin och Raos (2008) modell över e-
handelskonsumentens köpprocess som visar hur upplevd risk, upplevt 
förtroende och upplevda fördelar påverkar köpbeslutet. Vi vill 
utveckla tanken som finns i denna modell med hjälp av ytterligare 
forskning, utbyggnad av modellen och fokusering på huruvida 
möjligheten att välja mellan olika betalningssätt påverkar de olika 
aspekterna i e-handelskonsumentens köpbeslut. 
 
Resultatet kommer att visa vilka av betalningssätten som är mest 
frekvent använda bland de tillfrågade som handlar online och kommer 
troligtvis att ge indikationer på vilka betalningssätt som bör utvecklas 
och kanske avvecklas. Rekommendationerna kommer att grundas på 
detta och bör ge ett underlag för företag i frågan om vilka 
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betalningssätt som har större respektive mindre efterfrågan.  
 
De betalningssätt vi har valt att undersöka är de som Posten, HUI 
Research och Svensk Distanshandel har valt i sina rapporter med den 
skillnaden att vi inte har med delbetalning som ett eget betalningssätt 
då detta oftast sammankopplas med betalningssättet faktura. 
 
Rekommendationerna kan även implementeras på företag som 
överväger att ta bort eller lägga till något betalningssätt som de 
erbjuder vid distanshandel. Visar resultatet på att e-
handelskonsumenternas användning av ett visst betalningssätt är 
väldigt liten eller obefintlig blir rekommendationerna att avveckla 
detta betalningssätt. Det kan spara in kostnader för företaget som då 
kan hävdas vara onödiga. De pengar man sparar på detta kan företaget 
istället välja att utveckla sina övriga betalningssätt med. 

Frågeställningar 
Huvudfrågan som vi försöker besvara är vilken inverkan möjligheten 
att välja mellan olika betalningssätt har på e-handelskonsumenters 
köpbeslut. Vi kommer även att försöka besvara frågan om vilka 
betalningssätt man bör erbjuda som e-handlare för att undvika att 
köpbeslutet påverkas negativt. Vi kommer även att ta upp 
frågeställningarna: 
Påverkar möjligheten att välja mellan olika betalningssätt vem man 
väljer att handla från? 
Ökar möjligheten att välja mellan flera betalningssätt upplevt 
förtroende vid handel online? 
Vilket betalningssätt föredrar de som prioriterar säkerhet vid e-
handel? 
Vilket betalningssätt upplevs som mest respektive minst riskfyllt? 
Påverkar typen av varor vilket betalningssätt som föredras? 
Varför väljer man att handla online d.v.s. vilka är de upplevda 
fördelarna och påverkar anledningen till att handla online vilket 
betalningssätt som föredras? 
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1.3 Avgränsning 
Vi har valt att fokusera på den svenska distanshandeln. Då e-handeln 
är ett område som utvecklats mycket bara under de senaste åren har vi 
också i möjligaste mån försökt att undvika källor som på grund av 
ålder riskerar att vara inaktuella.  Vi har valt att vända oss till 
studenter på Högskolan i Gävle, en grupp respondenter som vi 
bedömer har både datorvana och erfarenhet av att handla online. Vi 
anser inte att studenterna som grupp skiljer sig från den övriga 
befolkningen på något vis som skulle kunna påverka vår undersökning 
då huvudfrågan som vi försöker besvara handlar om vilken inverkan 
en specifik faktor (betalningssätt) har på köpbeslutet. Inte hur 
säkerheten i samband med e-handel upplevs. 

2. Metod 
I detta avsnitt presenteras de metoder som vi har valt för att 
genomföra denna uppsats. Vi beskriver här de metoder som vi valt för 
undersökning, datainsamling, urval, enkätutformning och analys. 

2.1 Forskningsstrategi 
Yin (2011) tar upp fem olika forskningsstrategier: experiment, survey, 
analys av källor, historisk studie och fallstudie. Varje strategi 
representerar ett sätt att samla in och analysera empiriskt material och 
samtliga strategier kan användas oavsett om syftet är explorativt, 
deskriptivt eller förklarande. Vilken strategi som är lämplig beror på 
syftet. Är syftet att besvara frågor av typen hur eller varför är 
experiment, historisk studie eller fallstudie lämpliga strategier. Är 
syftet att besvara frågor av typen vilka, vad, hur många eller hur 
mycket är en survey-undersökning eller analys av källor lämpliga 
strategier.  
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Syftet med vår uppsats är att undersöka vilken inverkan möjligheten 
att välja mellan olika betalningssätt har på e-handelskonsumentens 
köpbeslut. Därmed är survey-undersökning och analys av källor 
tänkbara strategier. Det finns redan ett stort antal undersökningar 
kring konsumenters köpbeteende online men då vi vill undersöka en 
specifik faktors (betalningssätt) inverkan på e-handelskonsumentens 
köpbeslut har vi valt att genomföra en egen survey-undersökning i 
form av en webbenkät istället för att analysera källor. 
 
Vi har i vårt arbete valt att arbeta på ett deduktivt sätt vilket innebär 
att vi utgår ifrån redan befintlig teori. Motsatsen till detta är ett 
induktivt då man utifrån sitt empiriska material skapar en ny teori. 
Patel & Davidson (2003) lyfter även fram att det är ett bra 
angreppssätt då man tillämpar kvantitativa metoder. 

2.2 Kvantitativa metoder 
För vår informationsinsamling har vi valt att använda oss av en 
kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Enkäten vänder sig 
till vår urvalsgrupp som består av studenter. När man använder sig av 
en enkätundersökning genomförs denna oftast enligt Geselius och 
Wildenstam (2007) på ett sådant sätt att man får ett stort antal 
respondenter, men kan enligt Trost (2012) även ge ett stort bortfall. Vi 
valde ändå en enkätundersökning framför intervjuer då studenter 
spenderar mycket tid vid datorer och därför bör vara mer tillgängliga 
via en webbenkät utskickad till deras e-postkonto på högskolan. 
Utförligare resonemang kring vårt val av undersökningsmetod 
återfinns i avsnitt 2.3.1 om insamling av primärdata. 
 
Kvantitativa data består enligt Christensen et al (2001) av data av 
sådant slag som kan presenteras i siffror och som man grafiskt kan 
presentera i diagram och tabeller. 
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2.3 Datainsamling 
Vi har i vår datainsamling använt oss av både primär- och 
sekundärdata. För att samla in sekundärdata har vi använt oss av 
litteraturstudier, sökningar på internet och i databaser. Flera företag 
arbetar med att ta fram rapporter kring den svenska distanshandeln 
och informationen publiceras löpande på internet. Vid en sökning på 
internet fann vi ett antal organisationer som arbetade med frågor kring 
e-handelns omsättning och tillväxt och vi har valt att inkludera några 
delar av deras rapporter i vår teoretiska referensram (Bilaga 2.). 

2.3.1 Insamling sekundärdata 
För att utforma vår referensram har vi använt oss av sekundärdata från 
olika slags litteratur, i form av böcker, vetenskapliga artiklar och 
litteratur vi hittat på internet. För att få fram tidigare genomförd 
forskning inom vårt valda område gjorde vi sökningar i bibliotekets 
databaser: Academic Search Elite, Discovery, DOAJ Directory of 
Open Access Journals och Science Direct. 
 
Nyckelord och begrepp som vi använt oss av i vår sökning: methods of 
payment, risk payment, perceived risk, online shopping, costumer 
buying process, online payment och internet strategy.  
 
Bland sökträffarna valde vi ut 24 artiklar som vi ansåg relevanta för 
fortsatta studier och av de 24 artiklarna användes 10 i den färdiga 
rapporten. Källkritik är viktigt i sökandet efter användbar litteratur och 
de artiklar som valdes bort uteslöts främst på grund av ålder eller för 
att de inriktade sig på den tekniska aspekten av olika betalningssätt. 
 
Böckerna som vi har använt oss av är kurslitteratur från tidigare kurser 
inom marknadsföring och metodkurs. Vi har även med hjälp av lokala 
bibliotekarier sökt fram ytterligare böcker inom e-handel, 
marknadsföring och rapportskrivande. 
 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2012) listar i sin bok fem frågor att 
ställa sig som forskare i sitt sökande efter sekundärdata på internet:   

• Kan vi lita på författaren till dokumentet?
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• Har andra personer/institutioner länkat till dokumentet eller 
källan ifråga? 

• Vilken är originalkällan för dokumentet? 
• Stämmer domännamnet på URL:en överens med vad man kan 

förvänta sig att hitta på en server med det domännamnet? 
• Har författaren använt sig av andra källor i dokumentet?  

 
En del av litteraturen vi har hittat på internet utgör information och 
artiklar publicerade online av myndigheter och dessa uppfyller de 
kriterier som listas ovan. Tillhörande denna kategori är källor som 
Högskoleverket, Konsumentverket och Statistiska Centralbyrån.  
 
Resterande del av litteraturen som vi hittat på internet och använt oss 
av utgörs av information från företags hemsidor. Vi har endast använt 
oss av ren information från dessa företag och undvikit information 
innehållande företagens egna tyckanden eller reklam. Ovan beskrivna 
information är kopplad till beskrivningen av de olika betalningssätten 
i referensramen. 
 
I e-barometerns rapporter om e-handelns omsättning och tillväxt 
framgår det endast hur många respondenter de haft i sina 
undersökningar. Det framgår inte någon information om 
svarsfrekvensen och bortfallen i deras undersökningar. Det framgår 
endast att konsumentundersökningarna har genomförts med hjälp av 
TNS SIFOs Internetpanel och att detta innebär att resultatet är 
representativt för de ca 90 % av Sveriges befolkning som har tillgång 
till internet. 

2.3.2 Insamling primärdata 
För att samla in primärdata för en kvantitativ studie finns det enligt 
Eriksson (2012) och Bryman & Bell (2011) främst två olika metoder 
att välja mellan, strukturerad intervju eller enkät. En enkät kan 
distribueras antingen via vanlig post eller via e-post. Hur man väljer 
att göra är dels en fråga om vilken kontaktinformation man har 
tillgång till, vanliga adresser eller e-postadresser och dels en fråga om 
resurser. Att skicka ut enkäter med vanlig post är både mer kostsamt 
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och mer tidskrävande än att använda sig av e-post. (Gillham, 2011) Vi 
använde oss av en webbenkät som vår metod för insamling av 
primärdata på grund av att det är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att 
genomföra en datainsamling och för att vi hade tillgång till 
studenternas e-postadresser. Webbenkäter är billiga att distribuera och 
man behöver inte registrera varje enskilt svar för sig som vid ett 
enkätutskick via post.  
 
Vi såg en ytterligare fördel då Trost (2012) påpekar att jämfört med en 
strukturerad intervju kan respondenten själv välja när han eller hon 
vill besvara enkäten. Enkäten upplevs därför inte som lika 
påträngande. Studenter spenderar även enligt vår erfarenhet mycket tid 
vid datorer och antogs vara lättillgängliga via e-postutskick av 
enkäten.  
 
Enligt Gillham (2011) är fördelarna med att använda sig av en 
strukturerad intervju jämfört med en enkät att man har bättre kontroll 
över vem som svarar och under vilka förhållanden. Man får även svar 
direkt till skillnad från en enkät där man måste vänta på svar. Vi valde 
ändå att använda oss av enkät och tog tillvara på svarstiden genom att 
bearbeta övriga delar av uppsatsen och göra förberedelser inför 
uppbyggandet av empiriavsnittet. Gillham (2011) hävdar även att 
eftersom den strukturerade intervjun inte behöver genomföras ansikte 
mot ansikte utan lika gärna kan genomföras över telefon kan man nå 
samma urval som då man använder sig av en enkät. Återigen lät vi 
kostnads- och tidsfrågan vara den avgörande faktorn då det skulle tagit 
betydligt längre tid att samla in 227 svar via telefonintervjuer. Den 
främsta nackdelen med att använda sig av en strukturerad intervju är 
enligt Gillham (2011) irritationsfaktorn. Man kanske väljer att 
kontakta respondenten vid en olämplig tidpunkt och vid en 
telefonintervju kan respondenten uppleva det påträngande och som ett 
intrång att bli kontaktad i hemmet. 

2.3.3 Population och urval 
Innan man börjar samla in data måste man enligt Trost (2012) 
definiera populationen. Med grund i de rapporter som vi tagit del av 



17 
 

kring konsumenters köpvanor online kom vi till den slutsatsen att vår 
population består av i princip alla svenskar över 18 år. Efter att vi 
studerat rapporterna från Posten (2012b) och Svensk handel (2011) 
med tillgänglig statistik närmare utgörs intervallet av majoriteten som 
gör inköp via internet av åldersintervallet 18-55 år. 
 
Enligt postens rapport E-handeln i norden 2012 (Posten, 2012b) var e-
handeln mest utbredd i åldersgruppen 18-29 år där 95 % handlade 
varor via nätet. Enligt Högskoleverkets årsrapport 2012 
(Högskoleverket, 2012) var ca hälften av alla studenter 24 år eller 
yngre, en knapp fjärdedel var 25-29 år och en dryg fjärdedel var 30 år 
eller äldre. Därmed finns det en stor överensstämmelse i ålder mellan 
studenter och den åldersgrupp i befolkningen som handlar online mest 
frekvent. Studenter är generellt sett inte lika köpstarka som jämnåriga 
som yrkesarbetar men med tanke på e-handelns breda utbud med allt 
från kurslitteratur till apoteksvaror anser vi att det här är en marknad 
som inte på något vis utesluter studenter.  
 
Vi valde studenter av två skäl, dels för att det var enkelt för oss att få 
tillgång till deras kontaktuppgifter och dels för att studenter som regel 
är en grupp i befolkningen som har stor datorvana. Det sistnämnda 
påståendet baserar vi på det faktum att tillgång till 
internetuppkoppling är en förutsättning för att deltaga i en 
distansutbildning och att även campus-kurserna på Högskolan i Gävle 
använder sig av internet för distribution av kursmaterial och 
information. Att välja en grupp som har stor datorvana var ett 
medvetet val då vi räknade med att få en stor andel användbara svar 
även om bortfallet skulle bli stort. Nackdelen med att enbart använda 
sig av personer med tidigare erfarenhet av e-handel är att det finns en 
risk att man enbart får respondenter som väljer betalningssätt av vana 
och inte längre funderar över om det är säkert eller ej. Fördelen är att 
respondenterna med stor sannolikhet har erfarenhet av flera olika 
betalningssätt och därmed kan deras val förmodas vara mer 
genomtänkt. 
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Urvalet vi har använt oss av är ett icke-slumpmässigt urval enligt 
Trost (2012). Icke-slumpmässiga urval innebär att den som ställer 
frågorna i någon mån också påverkar vilka som tillfrågas. Detta urval 
utgör även ett bekvämlighetsurval. Enligt Trost (2012) är fördelen 
med ett bekvämlighetsurval att man använder sig av respondenter som 
är relativt enkla att nå, nackdelen är att även om man startar med ett 
representativt urval är det inte säkert att det är det man sitter med i 
slutändan. Enligt Bryman och Bell (2011) är den största risken med ett 
icke-slumpmässigt urval som bekvämlighetsurval att urvalet blir skevt 
men det finns även andra tänkbara orsaker till skevhet: 

• Urvalsramen är bristfällig. 
• Vissa respondenter i urvalet vägrar deltaga eller kan inte nås, 

d.v.s.  det uppstår ett bortfall. 
Är bortfallet stort bör man göra en bortfallsanalys (Trost, 2012). 

Bortfallsanalys 
 Kvinnor Män 
Svar 166 st (27 %) 61 st (15 %) 
Bortfall 439 st (73 %) 342 st (85 %)  
Totalt 605 st (100 %) 403 st (100 %) 
 
Figur 2.1. Vår undersöknings bortfall. 
 
I vårt fall blev bortfallet stort och det finns flera tänkbara anledningar 
till att många av de tillfrågade valde att inte deltaga. Av egen 
erfarenhet vet vi att den här typen av utskick, d.v.s. enkäter ofta 
ignoreras av mottagaren, det kan bero på tidsbrist, bristande intresse 
eller helt enkelt vara en principfråga. Av rubriken på utskicket 
framgick det att det handlade om en enkätundersökning om 
betalningssäkerhet och konsumenters köpvanor online. De som inte 
handlar online har med andra ord ingen anledning att besvara enkäten, 
inte heller de som inte beaktar säkerheten då de handlar online. 
Beroende på vilken kurs man läser kontrollerar man sin e-post olika 
ofta vilket kan leda till att enkäten inte upptäcks. En del studenter 
öppnar enbart e-post som är direkt kopplade till de kurser de läser. När 
vi skickade ut påminnelsen efter två veckor sammanföll det med 
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tentamensveckan vilket med stor sannolikhet innebar att många inte 
hade tid att svara. Bland de som svarade var kvinnorna något 
överrepresenterade vilket kan bero på att kvinnor shoppar mer eller att 
de är mer öppna för den här typen av undersökningar. I det här fallet 
anser vi inte att kön är en faktor som är relevant för vår undersökning. 
Av de svar vi fick kunde vi dock använda 99 % d.v.s. 226 av 
respondenterna uppgav att de hade handlat online. 

2.3.4 Utformning av enkäten 
Då syftet var att undersöka respondenternas uppfattning om olika 
betalningssätt valde vi att i vår enkät använda oss av det som Trost 
(2012) kallar attityd- och åsiktsfrågor. Enligt Trost (2012) finns även 
ett annat slag av frågor, sakfrågor som behandlar hur något faktiskt är.  
 
I frågan om vi skulle använda oss av öppna eller slutna frågor valde vi 
att använda oss av enbart slutna frågor. En fördel med slutna frågor är 
att de endast innehåller fasta svarsalternativ och därmed är lättare att 
tolka enligt Trost (2012). Även Bryman och Bell (2011) ser många 
fördelar med slutna frågor då de är lätta att ställa och lätta att besvara. 
Då man vill få fram kvantitativa data är det en fördel att använda sig 
av slutna frågor då de är lättare att bearbeta och det är lättare att göra 
jämförelser mellan svaren. Ytterligare en fördel med användandet av 
slutna frågor är enligt Bryman och Bell (2011) att de kan förtydliga 
innebörden i vissa frågor om respondenten är osäker. 
 
En nackdel för oss då vi endast använt oss av slutna frågor är att vi 
kan ha gått miste om intressanta synpunkter då möjligheten för 
respondenterna att tillföra något eget utöver de slutna svaren ej har 
funnits. Bryman och Bell (2011) instämmer med detta och belyser 
även att det kan vara svårt att ha tillräckligt uttömmande 
svarsalternativ och att det finns risk att respondenterna uppfattar ord 
eller begrepp olika vilket kan påverka validiteten negativt. 
  
Även Trost (2012) påpekar att fasta svarsalternativ skapar svårigheter 
att täcka in alla möjligheter. När man utformar ett frågeformulär bör 
man även se till att svarsalternativen inte överlappar varandra och 
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beakta att i vilken ordning svarsalternativen förekommer kan påverka 
respondenten. 
 
Problemen med slutna frågor valde vi att hantera genom att försöka 
skapa tydliga frågor och svarsalternativ för att täcka in många 
möjligheter. Vi kontrollerade att inga av frågorna överlappade 
varandra och testade flera olika ordningsföljder för att hitta en bra 
ordningsföljd av svarsalternativen i enkäten. I frågorna med samma 
svarsalternativ var vi konsekventa i ordningen av dessa genom hela 
enkäten. Vi genomförde även en testning av enkäten. Testning av 
enkäten bygger på att man tar hjälp av testpersoner för att se hur 
frågorna fungerar i verkligheten (Gillham, 2011). Vi bad därför fyra 
personer som ingick i vår urvalsgrupp att svara på vår enkät och 
genom detta fick vi feedback att beakta innan vi skickade ut enkäten. 
Med hjälp av den feedback vi fick kunde vi identifiera behov av 
omformuleringar, otydliga frågor och brist på svarsalternativ.  
 
Enligt Trost (2012) finns det två anledningar till att skicka ut 
påminnelser, dels att uppmuntra de som har tänkt besvara frågorna 
men av olika anledningar ännu inte gjort det, dels att motivera de som 
är tveksamma. Hur många påminnelser man väljer att skicka blir en 
avvägning mellan att uppmuntra respondenterna och att irritera dem. 
Vi valde att bortse från nackdelen att det kunde uppfattas som ett 
irritationsmoment då det kunde medföra ytterligare respondenter. Två 
veckor efter första enkätutskicket skickade vi ut en påminnelse som 
gav oss ca 40 ytterligare respondenter.  

2.3.5 Standardisering och strukturering 
Med standardisering menar Trost (2012) graden till vilken frågorna är 
lika och situationen är densamma för alla de intervjuade. Att vi valde 
att genomföra en enkätundersökning som vi skickade ut via e-post och 
att genom detta är frågorna lika för alla intervjuade utgör en fördel för 
standardiseringen. En nackdel är att vi inte har haft kontroll över vem 
som faktiskt besvarat enkäten och heller inte någon kontroll eller 
vetskap om faktorer som kan ha påverkat respondenterna vid 
svarstillfället. 
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Trost (2012) har en definition som lyder att ett frågeformulär med hög 
grad av strukturering enbart innehåller frågor som är relevanta för 
syftet och en fråga med hög grad av strukturering har fasta 
svarsalternativ, d.v.s. slutna frågor. Vi har uteslutande använt oss av 
slutna frågor vilket är en fördel i frågan om strukturering. Nackdelen 
utgörs av att vi i efterhand fått stryka ett par frågor i vår enkät då det 
visade sig att de inte var relevanta för vår analys. 

2.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om att en mätning är stabil 
d.v.s. att den ger samma resultat oavsett när, var eller hur den utförs. 
Trost (2012) delar upp begreppet reliabilitet i fyra komponenter:  

• Kongruens innebär likhet mellan frågor som ska mäta samma 
sak. 

• Precision handlar om intervjuarens sätt att registrera svar. 
• Objektivitet handlar om skilda intervjuares sätt att registrera 

samma sak. 
• Konstans tar upp tidsaspekten och förutsätter att attityden eller 

fenomenet inte ändrar sig.  
Vid en enkätundersökning handlar kongruens om att man ska ställa 
flera frågor om samma företeelse för att täcka in flera aspekter. 
Precision handlar främst om hur lätt det är att registrera svaren, ju 
lättare det är att registrera svaren desto högre precision. Objektivitet 
blir främst aktuellt då man arbetar med enkäter som behöver kodas på 
dator. Med konstans menar man att det inte ska spela någon roll för 
utfallet om frågorna besvaras idag eller imorgon. (Trost, 2012) 
 
Vi har valt att undersöka en företeelse som varit oförändrad under den 
tid som undersökningen pågått och vi har haft som utgångspunkt att 
fråga mycket om lite för att försöka täcka in flera aspekter. Vi har 
använt oss av en webbenkät där frågorna besvaras genom att markera 
det valda svarsalternativet och resultaten av dessa har till viss del 
sammanställts per automatik i enkätprogrammet. Då formuläret är 
publicerat online är resultaten till viss del kodade. I vår analys av 
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materialet har vi kodat en del av materialet för hand vilket i viss mån 
påverkar objektiviteten då kodningen utförts av två personer. 
 
Validitet handlar enligt Trost (2012) om att frågan ska mäta det den är 
avsedd att mäta. Både reliabilitet och validitet är kopplade till 
kvantitativa studier. Bryman och Bell (2011) vidareutvecklar 
begreppet validitet genom att dela upp det i ett antal komponenter: 
begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet. 
Begreppsvaliditet är synonymt med Trost definition av validitet. 
Intern validitet handlar om att etablera ett kausalt förhållande d.v.s. att 
visa att vissa betingelser leder till andra betingelser och inte utgör ett 
falskt eller tillfälligt samband. Extern validitet handlar om 
avgränsning av det område till vilket studiens resultat kan 
generaliseras. Sätt att stärka validiteten är bl. a. att samla in empiriska 
data från flera källor och beakta rivaliserande förklaringar. Vi har valt 
att bygga vidare på en befintlig teoretisk modell för att visa på 
sambandet mellan möjligheten att välja mellan olika betalningssätt 
och köpbeslutet. Vårt empiriska material kommer dock endast från en 
källa vilket vi diskuterar i avsnitt 2.3.2. Det här leder i sin tur till att 
den externa validiteten blir begränsad. Faktorer som påverkar 
begreppsvaliditeten diskuteras i samband med enkätutformningen. 

2.5 Analysmetod 
Då vi med vår enkätundersökning har genererat kvantitativa data har 
vi organiserat dessa data och presenterat resultatet av vår 
undersökning i form av diagram. Majoriteten av diagrammen har 
genererats automatiskt i samma program som konstruerat enkäten och 
övriga har vi manuellt konstruerat. Detta för att visa på fördelningen 
mellan de olika svarsalternativen på ett mer grafiskt och överskådligt 
sätt. Därefter har vi analyserat resultaten och genom detta dragit våra 
egna slutsatser. Vi har även jämfört resultaten i vår gjorda 
enkätundersökning med de tidigare gjorda empiriska 
undersökningarna och den tidigare genomförda forskningen som vi 
valt att basera vår undersökning på. 
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3. Referensram 
Grunden för vår referensram är en teoretisk modell som belyser 
sambandet mellan upplevd risk, upplevt förtroende och upplevda 
fördelar och hur de inverkar på köpbeslutet vid handel online. Till 
modellen kommer vi att knyta teori kring olika betalningssätt och hur 
de i sin tur påverkar köpbeslutet. Vi presenterar för- och nackdelar 
med de valda betalningssätten sett ur e-handelskonsumentens 
respektive företagens perspektiv. I vår referensram har vi även valt att 
inkludera rapporter som baseras på empiriska undersökningar 
genomförda av Svensk distanshandel och Posten i samarbete med HUI 
Research. Rapporterna har namnet e-barometern, publiceras 
kvartalsvis och innehåller information om den svenska e-handelns 
omsättning och tillväxt.  

3.1 Konsumentens syn på betalningssätt 
Under 2012 ökade e-handeln med 14 % medan detaljhandeln endast 
ökade med 2,1 %. E-handeln utgör därmed 6 % av den totala 
detaljhandeln. (Posten, 2013a) I e-barometern för tredje kvartalet 2012 
presenteras resultatet av en undersökning som bygger på ett urval av 
cirka 650 företag med försäljning över internet och en undersökning 
med ett riksrepresentativt urval om 1 000 personer av Sveriges 
befolkning mellan 18–79 år. Undersökningen har genomförts med 
hjälp av TNS SIFOs internetpanel. Resultatet visar att varannan 
svensk upplever att e-handeln blivit tryggare under de senaste åren. 
Drygt fyra av tio e-handelskonsumenter uppger att de anser att 
säkerheten vid köp på internet ökat under de senaste två åren. 
Samtidigt anger över 50 % att de är oroliga för säkerheten när de 
handlar varor på internet och en av tio uppger att de vid något tillfälle 
inte fått en vara som de har beställt. På frågan: Vad är viktigast för att 
du ska känna dig trygg att handla från en e-handelssajt? Angav 
respondenterna följande anledningar:  
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Figur 3.1. Fördelning egenskaper för trygghet vid e-handel. (Posten, 2012a) 
 
Den faktor som skapar mest trygghet är ett välkänt varumärke men 
även möjligheten att välja mellan flera betalningssätt, tydliga 
kontaktuppgifter och att sajten använder sig av välkända symboler (t 
ex: Visa, MasterCard, PayPal etc.) bidrar till att e-
handelskonsumenten känner sig säker. De faktorer som e-
handelsföretagen anser är viktigast för att få kunden att genomföra ett 
köp är att kunden känner sig trygg och att betalningen går enkelt att 
genomföra. (Posten, 2012a) 
 
Oavsett om en konsument väljer att handla i en fysisk butik eller 
online är målet för säljaren att hjälpa konsumenten fram till ett 
köpbeslut. En nöjd kund berättar för andra om sitt köp och 
rekommenderar kanske både varan och säljaren. När det är dags att 
handla igen är chansen stor att kunden återkommer. En missnöjd kund 
gör det motsatta och ofta sprider sig ett dåligt rykte betydligt snabbare 
än ett gott. (Kotler et al, 2008) 
 
En faktor som är avgörande för om konsumenten faktiskt genomför 
köpet av varan är det som Kotler definierar som upplevd risk. De 
flesta köp är förknippade med någon form av risk. Den upplevda 
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risken påverkas av faktorer som hur mycket pengar det rör sig om, 
vilka osäkerhetsfaktorer som finns kring själva köpet och köparens 
självförtroende. De flesta konsumenter vidtar de åtgärder de kan för 
att minimera risken, t.ex. genom att söka information, välja kända 
varumärken, köpa en dyrare vara eller välja ett betalningssätt som de 
litar på. (Kotler et al, 2008) Här finns med andra ord möjligheter för 
säljaren att skaffa sig konkurrensfördelar genom att vinna kundens 
förtroende.  
 
Det finns flera olika modeller som behandlar konsumentens 
köpprocess, både ur ett rationellt perspektiv (Thompson & Yeong, 
2003, Kotler et al, 2008, Liao, Palvia & Linn, 2010) och ur ett 
emotionellt (Kim, Xu & Gupta, 2012, Dirks & Ferrin, 2001). Vi har 
valt att utgå från Kim, Ferrin och Raos (2008) modell då den använder 
sig av ett helhetsperspektiv och kombinerar den rationella sidan 
(upplevd risk och upplevda fördelar) med den emotionella sidan 
(upplevt förtroende). 
 
Kim, Ferrin och Rao menar att tidigare forskning kring förtroende och 
e-handel tenderar att vara alltför snäv i sin omfattning då den riktar in 
sig på en aspekt åt gången. Förtroende har studerats ur perspektiv 
som: ekonomiska, sociala, organisatoriska och teknologiska var för 
sig. Kim, Ferrin och Rao har i sin forskning försökt kombinera flera 
perspektiv för att uppnå ett helhetsperspektiv. De presenterar en 
modell över köpprocessen som lägger tyngdpunkten på ett emotionellt 
resonemang. På samma sätt som den upplevda risken skapar skäl för 
konsumenten att avstå från ett köp skapar upplevt förtroende och 
upplevda fördelar skäl för konsumenten att genomföra köpet. 
Konsumenter som handlar online gör det för att de upplever att det ger 
dem fördelar t.ex. i form av lägre pris, bättre utbud eller för att det är 
bekvämt. (Kim, Ferrin och Rao, 2008) 
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Figur 3.2: Köpprocessen (efter Kim, Ferrin & Rao, 2008) 

3.1.1 Upplevd risk 
Forsythe och Shi (2003) har forskat kring hur den upplevda risken 
påverkar konsumentens köpbeslut online och konstaterar att det finns 
ett samband mellan den upplevda risken och e-handelskonsumenters 
köpvilja. De har valt att dela in den upplevda risken i flera 
komponenter: finansiell risk, produktrisk, psykologisk risk och 
tid/bekvämlighets-risk. Den finansiella risken är risken att förlora 
pengar eller att kontoinformation hamnar i fel händer. Produktrisken 
handlar om att produkten inte lever upp till förväntningarna. Den 
psykologiska risken är risken att personlig information missbrukas i 
samband med köp. Tid/bekvämlighetsrisken handlar dels om glappet i 
tid mellan betalning av varan och leverans. Dels om hemsidor som 
upplevs som svårnavigerade, omständiga beställningssteg och 
krångliga betalningssätt. Den upplevda risken skapar en barriär för e-
handeln och påverkar framförallt potentiella kunders köpvilja negativt. 
 
Även Lee et al (2012) har forskat på sambandet mellan konsumentens 
köpbeslut och den upplevda risken vid e-handel och konstaterar att ett 
sätt att minska den upplevda risken är att erbjuda flera betalningssätt. 
Säkra betalningssätt kräver dock ofta mer arbete från e-
handelskonsumentens sida och det är inte alltid givet att han eller hon 
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kommer att uppleva det som en fördel. Lee hänvisar till tidigare 
forskning som visar att de faktorer som spelar störst roll för e-
handelskonsumentens val av betalningssätt är användarvänlighet och 
bekvämlighet, inte ökad säkerhet. E-handelskonsumenter har även 
mindre tålamod med invecklade betalningssätt när de handlar dyra 
varor än när de handlar billiga. Ytterligare en betydande faktor är hur 
köpsituationen upplevs som helhet. Ju högre grad av upplevd risk, 
desto mer positiv är e-handelskonsumenten till ett avancerat 
betalningssätt, förutsatt att han eller hon verkligen upplever att det 
ökar säkerheten kring köpet. (Lee et al, 2012) Den upplevda 
finansiella risken minskar dessutom med ökande erfarenhet av e-
handel (Forsythe & Shi, 2003). 
 
Lee et al (2012) drar slutsatsen att den finansiella risken är en 
nyckelfaktor för den upplevda risken när det gäller e-handeln och att 
det finns ett tydligt samband mellan den upplevda risken och e-
handelskonsumentens köpvilja. Den finansiella risken vid e-handel 
handlar dels om risken att inte få den beställda varan och dels om 
risken att e-handelskonsumentens betalningsinformation hamnar i 
orätta händer och utnyttjas.  
 
Kim, Ferrin och Rao (2008) har gjort en liknande indelning av den 
upplevda risken som Forsythe och Shi (2003) och identifierar de risker 
som dominerar vid e-handel som finansiell risk, produktrisk och 
psykologisk risk. I en fysisk butik reduceras en stor del av risken bara 
genom att kunden kan se och ta på varan. I en webbutik måste kunden 
lita på säljarens beskrivning av produkten (produktrisk), ofta betala i 
förskott (finansiell risk) och dessutom lämna ut personlig information 
för att kunna genomföra köpet (psykologisk risk). För e-handlare är 
det viktigt att beakta samtliga aspekter av den upplevda risken och 
göra vad man kan för att reducera den. 

3.1.2 Upplevt förtroende 
Kim, Xu och Gupta (2012) har forskat kring vilken faktor som har 
störst påverkan på e-handelskonsumenten, förtroende eller pris. Ett av 
de största hindren för e-handeln är bristande förtroende hos 
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konsumenter och det finns flera faktorer som påverkar. T.ex. att det 
finns ett glapp i tid från det att man köper varan till dess man har 
varan i handen och att man inte har personlig kontakt med säljaren. 
Förtroende är med andra ord en nyckelfaktor för att lyckas inom e-
handel.  
 
Ytterligare en nyckelfaktor inom e-handel är pris vilket till stor del 
kan förklaras med att det är enkelt för e-handelskonsumenten att 
jämföra pris mellan olika e-handlare med hjälp av jämförelsesajter. 
För e-handlare blir därför frågan om hur man väljer att konkurrera, 
med förtroende eller pris, ett viktigt strategiskt val. Att bygga upp 
förtroende kräver investeringar för att bygga varumärke, säkerställa en 
hög servicegrad och i förlängningen skapa värde för kunden. Att 
uteslutande konkurrera med pris eller uteslutande med förtroende 
behöver dock inte vara de enda alternativen. Att hitta en balans mellan 
de två är ytterligare en möjlighet och det alternativ som de flesta e-
handlare väljer. För att skapa rätt balans är det viktigt att veta vad e-
handelskonsumenterna lägger störst vikt vid och hur det skiljer sig 
mellan olika konsumentgrupper. Potentiella kunder fäster ofta större 
vikt vid upplevd risk än återkommande kunder som har byggt upp en 
relation till och redan känner förtroende för säljaren. E-
handelskonsumenter som upplever osäkerhet kring själva 
köpsituationen är dessutom beredda att betala mer för samma vara om 
de upplever att de känner förtroende för säljaren. Det gäller även e-
handelskonsumenter som är osäkra på själva varan. Kim, Xu och 
Gupta drar slutsatsen att upplevt förtroende väger tyngre än ett lågt 
pris, både för potentiella och befintliga kunder. För nya e-handlare är 
det viktigare att satsa på att bygga förtroende än att konkurrera med 
pris. Att erbjuda säkra betalningssätt blir därmed en viktig del i att 
bygga förtroende. (Kim, Xu & Gupta, 2012) 
 
Förtroende och pris påverkar e-handelskonsumentens uppfattning om 
värde och i förlängningen även köpbeslutet. Generellt sett värderar 
kunder förtroende högre än pris och delar man in kunderna i 
potentiella och återkommande kunder lägger potentiella kunder större 
vikt vid förtroende. En förklaring är att återkommande kunder 
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upplever att de har mer kontroll över transaktionen eftersom de redan 
har byggt upp ett förtroende och därmed ökar deras behov av att 
dessutom göra en god affär. För varor med små skillnader i pris t.ex. 
böcker, blir förtroende återigen en viktig faktor. Typen av varor som 
erbjuds kommer med andra ord att påverka vilken typ av 
betalningssätt som efterfrågas. (Kim, Xu & Gupta, 2012) 
 
Inom den traditionella handeln byggs förtroende av säljaren och 
butiken i samspel med kunden. Online är glappet i tid mellan det att 
kunden beställer, betalar för varan och varan levereras en stor källa till 
osäkerhet. Nyckeln till framgång på internet blir därför att vinna 
kundens förtroende och för att kunna göra det är det viktigt för 
säljaren att identifiera de komponenter som skapar förtroende vid e-
handel. Komponenter som bygger förtroende online är: 

• Observationsbaserade, det som kunden själv kan observera och 
bedöma t.ex. sidans utseende, köpinformation och betalningssätt. 

• Påverkansbaserade, saker som säljarens rykte, förekomst av 
kända symboler, rekommendationer och omdömen från tidigare 
kunder. 

• Erfarenhetsbaserade, konsumentens köpvana online och tidigare 
erfarenheter av säljaren. 

• Personlighetsorienterade, köparens självförtroende, köpbeteende 
i största allmänhet och benägenhet att lita på andra. (Kim, Ferrin 
& Rao, 2008) 

 
De observationsbaserade och de påverkansbaserade är de som säljaren 
själv kan påverka och här blir vilka betalningssätt man väljer att 
erbjuda ett viktigt verktyg. Dels som en observationsbaserad 
komponent i form av möjlighet för kunden att välja det betalningssätt 
som upplevs som mest attraktivt och dels som en påverkansbaserad 
komponent i form av symboler som kunden är bekant med t.ex. 
Verified by Visa eller Dibs. 

3.1.3 Upplevda fördelar 
Att handla online för med sig ett antal fördelar för konsumenten. 
Enligt Kim, Ferrin och Rao (2008) upplever e-handelskonsumenter att 
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det är tidsbesparande, bekvämt och billigt att handla online. De 
upplever också att de får tillgång till ett bredare utbud än i en fysisk 
butik. 
 
I den undersökning som genomfördes för e-barometern fjärde 
kvartalet 2011 frågade man e-handelskonsumenterna vad de upplevde 
som den största fördelen med att handla online: 

 
Figur 3.3. Fördelning av upplevda fördelar (Posten, 2011b) 
 
Resultatet visar på samma upplevda fördelar som Kim, Ferrin och Rao 
(2012) tar upp. Majoriteten av de tillfrågade handlar online för att det 
är enkelt följt av billigt och på tredje plats större utbud. Att enkelhet är 
den fördel som flest e-handelskonsumenter anger visar att möjligheten 
att välja mellan olika betalningssätt är en viktig del av upplevda 
fördelar. Olika betalningssätt kräver precis som Lee et al (2012) 
påpekar olika grad av engagemang från köparens sida och det är inte 
alltid säkerheten prioriteras över bekvämlighet bland e-
handelskonsumenterna. 
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3.2 Betalningssätt 
Med utgångspunkt i den utökade modellen ovan och med tanke på e-
handelns positiva utveckling jämfört med detaljhandeln menar vi att 
det blir allt viktigare för företag att erbjuda de kunder som handlar 
online samma service som de som handlar i fysisk butik. Att vinna 
kundens förtroende blir en förutsättning för att lyckas inom e-handeln 
och betalningssätten som erbjuds blir en viktig punkt att beakta.  
 
Onlinebutiker har en hård konkurrens då dess fysiska placering inte 
spelar någon roll. Ofta konkurrerar man med andra onlinebutiker 
belägna i Sverige men även onlinebutiker belägna i övriga världen. 
Det krävs alltså att man tar till vara på högsta möjligt antal kunder. Ett 
sätt att undvika kundbortfall är att prioritera att erbjuda sina kunder 
säkra och attraktiva betalningssätt. (Rådmark, 2009) 
 
Att ett betalningssätt upplevs som enkelt och säkert är det som är 
viktigast för e-handelskonsumenten, följt av billigt och snabbt. Nästan 
hälften av de företag som tillfrågats i e-barometerns årsrapport för 
2012 uppger att de kommer att jobba med säkerheten under det 
kommande året och fler än hälften planerar att erbjuda fler 
betalningssätt. I den undersökning som publicerades i e-barometerns 
årsrapport för 2012 kring vilka betalningssätt som konsumenter 
föredrar vid ett onlineköp fick man följande resultat: 
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Figur 3.5. Fördelning föredragna betalningssätt. (Posten, 2013a) 

Det betalningssätt som flest föredrar är faktura men andelen har 
minskat med 5 % jämfört med samma kvartal föregående år, fakturan 
är framförallt populär bland äldre e-handelskonsumenter medan yngre 
hellre använder sig av direktbetalning via bank eller kontokort. PayPal 
och liknande betalningstjänster är den betalningsform som ökar mest 
bland e-handelskonsumenterna vilket delvis kan förklaras med att allt 
fler handlar från utlandet. Man ställde också frågan: Varför väljer du 
helst detta betalningssätt? (Flera svarsalternativ möjliga) 

 
Figur 3.6. Fördelning av anledningar till valda betalningssätt. (Posten, 2013a) 

Här konstaterar man att faktura är det betalningssätt som de flesta 
väljer baserat på säkerhet medan kortbetalning främst väljs för att det 
upplevs som enkelt. PayPal och liknande betalningssätt väljs främst 
för att de upplevs som säkra medan direktbetalning via bank har en 
mer jämn fördelning mellan de som prioriterar säkerhet och de som 
prioriterar enkelhet. (Posten, 2013a)  
 
Alla betalningssätt har sina egna för- och nackdelar och en e-handlare 
vinner på att erbjuda flera betalningssätt för att tillgodose en bredare 
kundkrets. Att erbjuda flera betalningssätt kan generera fler 
försäljningar som i sin tur genererar mer intäkter åt företaget. 
(Lindstedt & Bjerre, 2009)  
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3.2.1 Faktura 
När kunden väljer att betala med betalningssättet faktura slipper han 
eller hon uppge känslig information som kortnummer och 
kontoinformation. Kunden får hem den beställda varan och kan 
granska den för att sedan betala. När det kommer till betalningen finns 
ofta möjligheten att antingen betala allt på en gång eller dela upp 
summan och betala delvis varje månad. När man använder sig av 
faktura som betalningssätt får man ofta betala en faktureringsavgift. 
(Klarna, 2013) 
 
Faktura är ett vanligt betalningssätt som ca tre av fyra internetbutiker 
erbjuder sina kunder. Företaget kan välja att själva sköta sin 
fakturering och skicka med en faktura i leveransen av varan eller välja 
att sälja företagets fakturor till ett factoringbolag. Fördelen med att 
sälja sina fakturor är att företaget själv slipper bära risken att en 
köpare inte betalar sin faktura. (Rådmark, 2009) 

3.2.2 Konto- och kreditkortsbetalning 
Internet har under det senaste årtiondet haft en kraftig utveckling och 
med detta kommer ett behov för e-handelskonsumenter att kunna 
genomföra säkra transaktioner samtidigt som de värnar om sin 
personliga integritet vid användandet av kort som betalningssätt på 
internet. Seitan, Gherman och Bulgarea (2010) belyser att det finns en 
brist på en allmänt accepterad standard vad gäller kvalité, säkerhet och 
förtroende för användandet av bankkort som betalningssätt. 

3D-Secure 
Kortbetalning på internet är förknippat med risker då man vid köp 
måste uppge finansiell information i form av kortnummer. 
Kortutgivare arbetar därför på att kunna erbjuda tjänster för att 
minimera dessa risker. Nedan följer två exempel på tilläggstjänster 
som korttillverkarna erbjuder för att kunna skapa säkrare betalningar 

http://www.klarna.com/
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med kort på internet. 3D-Secure är samlingsnamnet för dessa två 
tjänster, som består av Verified by Visa och MasterCard SecureCode. 
En fördel med 3D-secure för företagare är att vid eventuella 
kortbedrägerier övergår ansvaret till den kortutgivande banken. 
Villkoren kring detta finns att hitta i respektive kortföretags regelverk. 
(PayEx, 2013) 

Verified by Visa 
Verified by Visa är en kostnadsfri tjänst i form av ett extraskydd som 
Visa erbjuder vid kortbetalning på internet. När kunden betalar med 
sitt Visakort skickas han eller hon vidare till en sida med ett personligt 
meddelande som har angivits vid aktiverandet av tjänsten. Det 
personliga meddelandet är något som bara e-handelskonsumenten 
själv och banken vet om, detta för att 
säkerställa att sidan är genuin. På samma sida 
blir man även ombedd att ange lösenordet 
som angivits vid aktiverandet av tjänsten.  
Kan man inte ange lösenordet kan man heller 
inte använda Visakortet för betalning på internet. Det ger en ökad 
trygghet för att använda Visakortet vid onlinehandel. Tjänsten ansluter 
man via sin internetbank med hjälp av sin säkerhetsdosa. (Visa, 2013) 

MasterCard SecureCode 
För säkrare betalning med Mastercard vid internethandel finns den 
kostnadsfria tjänsten MasterCard SecureCode. Tjänsten innebär att 
kunden kan använda engångskod eller 
säkerhetsdosa vid sitt köp för att öka 
tryggheten vid onlinehandel.  När han 
eller hon godkänt köpet blir han eller hon 
ombedd att ange en kod för att kunna 
genomföra betalningen med kortet. Kan 
man inte uppge denna kod kan man inte använda kortet vid betalning 
på internet. Tjänsten ansluter man via sin internetbank med hjälp av 
sin säkerhetsdosa. (Mastercard, 2013)  

http://www.visa.se/
http://www.mastercard.com/
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3.2.3 Direktbetalning via internetbank 
De flesta banker erbjuder idag en kostnadsfri tjänst, som ingår i 
internetbanken, som de har valt att namnge ”Direktbetalning via 
internetbank”. Alla internetbutiker erbjuder ännu inte denna 
betalningssätt. 
 
Direktbetalning via internetbank sker genom att kundens konto blir 
direkt debiterat i samband med att kunden godkänner sitt köp. 
(Swedbank, 2013) Kunden blir vid godkännande av sin order dirigerad 
till sin banks internetsida för att logga in med dosa och 
säkerhetskoder. Sedan ska kunden välja det konto som ska debiteras 
och godkänna transaktionen. Kunden dirigeras sedan tillbaka till 
butikssidan och ser sin orderbekräftelse. Företagare måste ha ett 
företagskonto i samma bank som kunden för att kunna erbjuda 
direktbetalning via bank. (Konsumentverket, 2013) 
 
Tidigare forskning gjord av Ahenkora och Twum (2012) visar på en 
stor spridning hos e-handelskonsumenter i uppfattningen kring 
internetbankers säkerhet. De fann i sin studie att uppfattningen kring 
internetbankens säkerhet påverkades av e-handelskonsumenternas 
förtroende för banken och internetsystemet i sig. 

3.2.4 Postförskott 
Postförskott är en tjänst som posten erbjuder och innebär att samtidigt 
som mottagaren hämtar ut paketet måste denne betala för paketet 
enligt överenskommelse med sändaren. Både företag och 
privatpersoner kan använda sig av postförskott. Det som behövs för att 
kunna sända ett postförskott är att man har ett plus- eller bankgiro. 
(Posten, 2013) 
 
Postförskott är ett betalningssätt som främst används av 
postorderföretag.  Men det är inte en speciellt populär metod hos 
kunderna vid handel online enligt Henrik Rådmark (2009) som skriver 
på .SE’s (Stiftelsen för Internetinfrastrukturs) hemsida en guide som 

http://www.swedbank.se/
http://www.konstumentverket.se/
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han valt att döpa ”Rätt väg till lyckad e-handel”. Kostnaden för att 
som e-handelskonsument välja postförskott varierar från butik till 
butik på internet, men principen är den att man får betala frakt och en 
extra postförskottsavgift.  

3.2.5 PayPal & Payson 
Payson är en tjänst som erbjuder trygga betalningslösningar på 
internet. Tjänsten går ut på att både privatpersoner och företag via 
Payson kan betala och ta emot betalningar vid onlinehandel. Man 
sätter in pengar på sitt Payson-konto via kort, internetbank eller 
bankgiro. När man sedan handlar online kan man välja att betala sin 
order genom att debitera sitt Payson-konto hos internetbutiker som 
erbjuder detta betalningssätt. Man kan även för en avgift lägga till 
Payson-garanti som innebär att Payson håller pengarna för ett 
specifikt köp till dess både köpare och säljare är nöjda och överens 
och ger sitt okej för att slutföra överföringen. (Payson, 2013) 
  
Payson är ett vanligt betalningssätt på auktionssidor där säljaren 
skickar varan när pengarna syns på Payson-kontot men inte får 
pengarna förrän kunden angett att varan är mottagen. 
 
PayPal är en tjänst liknande Payson som även den erbjuder tryggare 
betalningssätt vid onlinehandel. För att använda sig av PayPal skapar 
kunden ett PayPal-konto som han eller hon ansluter sitt betalkort till. 
När man sedan ska betala en order uppger man bara sin e-postadress 
och lösenord till PayPal-kontot. Kunden slipper därmed uppge sina 
kontouppgifter till någon mer än PayPal. Man kan även fylla på 
pengar på sitt PayPal-konto och debitera detta konto vid onlineköp. 
Tjänsten är kostnadsfri att använda för att betala online, avgift 
tillkommer endast då man är säljare och tar emot pengar från en 
köpare. (PayPal, 2013) 
 
Den största fördelen är att användarnas integritet skyddas. Mottagaren 
ser aldrig någon finansiell information i form av kortnummer eller 
kontonummer. En annan fördel är att det är ett effektivt betalningssätt 
som oavsett storlek på betalningarna medför låga 

http://www.payson.se/
http://www.paypal.com/
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transaktionskostnader. (Abrazhevich, Markopoulos & Rauterberg, 
2009) 
 
Abrazhevich, Markopoulos och Rauterberg (2009) anser att en 
nackdel är att designen av sidorna inte är användarvänliga utan hade 
kunnat förbättras genom att t.ex. förenkla språket. Den främsta 
nackdelen med betalningssätten PayPal och Payson är dock att företag 
vägrar att acceptera deras periodiska förändringar i policyn för vilka 
produkter och tjänster som kan säljas med systemet. Dessa periodiska 
förändringar är ett försök att skydda sitt rykte då de endast vill 
associeras med vissa typer av onlineföretag, dock irriterar det vissa 
säljare och användare. (Abrazhevich, Markopoulos & Rauterberg, 
2009) 

3.2.6 Dibs 
Dibs är ett företag som erbjuder säkra betalningslösningar till företag 
som de i sin tur kan erbjuda sina kunder. Dibs använder sig t.ex. av 
3D-secure vid kortbetalningar som 
genomförs via dem. Om man som e-
handelskonsument ser Dibs-logon på 
en webbutiks hemsida vet man att 
företaget använder sig av Dibs-
betalningslösningar. (Dibs, 2013) 
 
3.3 För- och nackdelar med olika 
betalningssätt 
Oavsett vilket betalningssätt en e-handelskonsument väljer för det 
med sig för- och nackdelar. Vilket betalningssätt en konsument väljer 
påverkas av faktorer som upplevd risk, upplevt förtroende och vilka 
fördelar som den individuelle konsumenten prioriterar. Olika 
betalningssätt medför också olika för- och nackdelar för företagaren. 
Ett betalningssätt kan hjälpa en osäker konsument till ett köpbeslut 
eller avskräcka en konsument för att det upplevs som tidsödande och 
komplicerat. Ett flertal betalningssätt innebär att företaget skickar 

http://www.dibs.se/
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varan innan betalning skett vilket ökar den finansiella risken för 
företagaren i form av uteblivna betalningar. 
 
Nedan har vi skapat en sammanfattande tabell innehållande teori om 
för- och nackdelar med olika betalningssätt för konsumenter 
respektive företagare. Tabellen skapades för att ge en samlad översikt. 
 
Betalningssätt Fördelar 

konsument 
Nackdelar 
konsument 

Fördelar företagare Nackdelar 
företagare 

Faktura Minskar den 
upplevda risken 
(finansiell, 
produkt och 
psykologisk). 
Betala efter 
man mottagit 
varan, slipper 
uppge finansiell 
information, 
möjlighet till 
delbetalning 

Faktureringsavgift. 
Lätt att glömma 
bort att man 
spenderar pengar. 
Kan ställa krav på 
ordnad ekonomi. 

 Populärt 
betalningssätt, kan 
generera mer intäkter, 
upplevs säkert. Stärker 
förtroende och kan 
övertyga osäkra 
kunder om att 
genomföra köp. 

Risk för obetalda 
fakturor, 
kostnader för 
att ev. sälja 
fakturor vidare 
till 
factoringföretag. 
Prispåslag på 
grund av avgift 
kan påverka 
kunder negativt. 

Kort- 
kreditbetalning 

Smidigt, lätt att 
ha kortet 
tillgängligt och 
behöver endast 
ange 
kortinformation 
och ev. 
lösenord 

Ökar den 
upplevda risken, 
framförallt den 
finansiella risken 
men även produkt 
och psykologisk. 
Måste ange 
finansiell 
information, 
bristande 
standarder för 
kvalité, säkerhet 
och förtroende. 
Betalar innan man 
fått varan. 

Vid användning av 3D-
secure övergår 
ansvaret vid ev. 
kortbedrägerier till 
kortutgivande bank. 
Konsumenterna 
upplever det som 
enkelt och snabbt. Kan 
stärka förtroendet hos 
kunden genom att 
använda välkända 
symboler som ”Visa” 
och ”Mastercard” på 
hemsidan. Får betalt 
innan varan skickas. 

Avgifter leder till 
förlust vid 
småköp, 
bristande 
standarder för 
kvalité, säkerhet 
och förtroende.  

Direktbetalning 
via bank 

Snabb och 
enkel 
betalning. Ökar 
den upplevda 
risken i viss 
mån, 
framförallt 
produktrisken. 

Varierande 
uppfattning kring 
säkerheten 

Snabb betalning. Kan 
stärka kundens 
förtroende genom att 
förknippas med 
kundens egen bank. 

Kostnader för 
företagskonto i 
ev. flera banker 
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Postförskott 

 
Minskar den 
upplevda risken 
(finansiell, 
produkt och 
psykologisk). 
Betala vid 
hämtning hos 
postombud 

 
Kostnaden betalas 
oftast av kunden, 
går inte att 
kontrollera varan 
innan man betalar 
den 

 
Få betalt direkt 
kunden hämtar ut 
varan, avgiften betalas 
oftast av kunden. Ökar 
kundens förtroende då 
det upplevs som 
säkert. 

 
Förlegat. 
Prispåslag på 
grund av avgift 
kan påverka 
kunder negativt. 

PayPal, Payson Minskar den 
upplevda 
risken, 
framförallt den 
finansiella och 
psykologiska. 

Kräver merarbete 
i samband med 
registrering. 

Effektivt, låga 
transaktionskostnader. 

Periodiska 
förändringar i 
användarpolicy. 
Lågt förtroende 
bland 
konsumenter på 
grund av 
okunskap. 

Figur 3.7. För- och nackdelar betalningssätt 

4. Empiri 
Modellen över e-handelskonsumentens köpprocess visar att 
möjligheten att välja mellan olika betalningssätt har betydelse både för 
upplevd risk, upplevt förtroende och upplevda fördelar. Vi har även 
konstaterat att olika betalningssätt medför olika för- och nackdelar, 
både för konsumenterna och för företagen. 
 
Våra frågeställningar fokuserar till stor del på vilka betalningssätt som 
föredras i kombination med andra faktorer. Vi tar även upp frågor som 
berör upplevd risk, upplevt förtroende och upplevda fördelar. I 
empiriavsnittet har vi därför valt att lyfta fram de enkätfrågor som vi 
anser mest relevanta för att besvara våra frågeställningar. Resultatet av 
de utvalda frågorna redovisas i diagramform och ligger till grund för 
den efterföljande analysen. Övriga svar från enkäten redovisas i 
Bilaga 1. 
 
Enkäten skickades ut via e-post till campus- och distansstudenter vid 
Högskolan i Gävle där de ombads att besvara ett antal frågor kring 
föredragna betalningssätt när de handlar online och hur säkerheten 
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kring dessa upplevs. De som besvarat enkäten är till 99 % (226 st) 
personer med erfarenhet av onlinehandel och det är svaren från dessa 
personer vi använder oss av. 
 
 
Hur ofta handlar Du online? 
 
Majoriteten av respondenterna (56 %) genomför onlineköp minst 
någon gång i månaden och detta framgår av Figur 4.1.   

 

Figur 4.1. Frekvens onlineköp. 

 

Vilken är den främsta anledningen till att Du handlar online? 

De främsta anledningarna är att det är bekvämt, lägre pris än i butik 
eller att butiken inte finns på bostadsorten. Detta framgår av Figur 4.2 
och visar även att ingen av respondenterna handlar online av den 
anledningen att det är tryggt att handla online. 

 

Figur 4.2. Anledning onlinehandel. 
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Vilken typ av varor handlar Du oftast när Du handlar online? 

De populäraste varorna att handla online enligt respondenterna är 
hemelektronik, böcker och kläder/skor. Detta och övrig fördelning 
bland varor återfinns i Figur 4.3. 

 

 

Figur 4.3. Varor. 

Påverkar valmöjligheten av olika betalningssätt vem Du väljer att 
handla ifrån? 
 
 
Utbudet av 
betalningssätt som 
onlinebutiker erbjuder 
är viktigt för 57 % (129 
st) av de tillfrågade som 
handlar online. Detta 
påverkar var de väljer 
att genomföra sitt köp 
vilket framgår av Figur 
4.4. 

Figur 4.4. Valmöjlighet betalningssätt. 

57% 
32% 

11% 

Ja

Nej

Vet ej
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Vilka olika betalningssätt har Du använt när Du handlat online? 

Det vanligaste betalningssättet som respondenterna någon gång använt 
sig av vid onlineköp framgår av Figur 4.5 som konto- eller 
kreditkortsbetalning. 92 % (208 st) av respondenterna har använt sig 
av detta. Det näst vanligaste betalningssättet som respondenterna 
använt sig av är faktura som 89 % (201 st) har använt sig av och på 
tredje plats finner vi direktbetalning via bank som 84 % (190 st) någon 
gång har använt sig av. 

 

Figur 4.5. Använda betalningssätt. 

 

Vilket betalningssätt använder Du helst? 

Av Figur 4.6. kan vi se att det mest föredragna betalningssättet bland 
respondenterna är betalningssättet faktura som 43 % (98 st) har valt 
som det betalningssätt de använder helst. 27 % (60 st) använder sig 
helst av direktbetalning via bank och 23 % (53 st) använder sig helst 
av konto- eller kreditkortsbetalning. 

 

Figur 4.6. Föredraget betalningssätt.  
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Varför använder Du helst detta betalningssätt? 

 

I respondenternas val av 
det mest föredragna 
betalningssättet baserade 
52 % (118 st) sitt val på 
att betalningssättet 
kändes säkert och 31 % 
(69 st) baserade sitt val 
på att det var bekvämt. 
Ytterligare anledningar 
och fördelningar finns att 
utläsa i Figur 4.7. 
 

 

Figur 4.7. Anledning föredraget betalningssätt. 

Är det något betalningssätt som Du aldrig skulle använda när Du 
handlar online? 

59 % (134 st) av respondenterna svarade att de kunde tänka sig att 
använda alla betalningssätt, men 22 % (50 st) kunde inte tänka sig att 
använda postförskott som betalningssätt. 13 % (30 st) kunde inte tänka 
sig använda PayPal, Payson, Dibs eller liknande som betalningssätt. 
Detta återges i Figur 4.8. 

 

Figur 4.8. Ej föredragna betalningssätt.  

52% 

31% 

11% 

1% 5% 

Känns säkert

Bekvämt

Vana

Okunskap
om andra
alternativ

Annat
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Tänker Du på säkerheten vid val av betalningssätt? 

 
 
I Figur 4.9 ser vi att 89 % 
(201 st) av respondenterna 
tänker på säkerheten när de 
väljer betalningssätt för att 
genomföra sitt onlineköp. 
 

 

 

 

Figur 4.9. Tänker på säkerheten vid onlinehandel. 

 
Vad är viktigast för att Du ska känna dig trygg när Du handlar 
online? 
 
En av de viktigaste egenskaperna för att respondenterna ska känna sig 
trygga när de handlar online, enligt Figur 4.10, är att företaget/varan är 
ett känt företag/varumärke, 81 % (182 st) prioriterar detta för att känna 
sig trygga med att genomföra ett köp i onlinebutiken. 51 % (116 st) 
prioriterar att sajten ger ett seriöst intryck och 41 % (92 st) prioriterar 
att det finns tydliga kontaktuppgifter.  32 % (73 st) prioriterar att det 
erbjuds fler betalningssätt.  

89% 

6% 
5% 

Ja

Nej

Vet ej
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Figur 4.10. Egenskaper för trygghet vid onlineköp. 

 

Har Du någon gång avstått från ett köp för att Du känt dig osäker/inte 
litat på företaget när det gäller betalningssäkerheten? 

 

I Figur 4.11 kan vi se att 
76 % (172 st) av 
respondenterna har 
någon gång avstått från 
ett onlineköp då de inte 
har litat på 
betalningssäkerheten. 
Endast 14 % (32 st) har 
inte gjort detta. 

 

Figur 4.11. Avstått köp. 

76% 

14% 

10% 

Ja

Nej

Vet ej
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Spelar eventuella kostnader roll i ditt val av betalningssätt, t.ex. 19kr 
för faktura? 
 
I Figur 4.12 ser vi att 
78 % (176 st) av 
respondenterna 
tycker att det spelar 
roll med eventuella 
kostnader för 
användandet av 
betalningssätten då de 
ska välja 
betalningssätt att 
genomföra sitt 
onlineköp med. 

 

Figur 4.12. Kostnader betalningssätt. 

 

Vilket betalningssätt hade Du helst använt om alla var avgiftsfria? 
 
62 % (139 st) av respondenterna hade då enligt Figur 4.13 helst använt 
faktura som betalningssätt. 

 
Figur 4.13. Föredraget betalningssätt vid avgiftsfritt. 

 

78% 

20% 

2% 

Ja

Nej

Vet ej
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Rangordning av betalningssätt efter upplevd säkerhet 
 
Vi bad som sista fråga att de svarande skulle rangordna de givna 
betalningssätten. Nedan följer en sammanställning av de svarandes 
fördelning bland de betalningssätt som upplevdes säkrast i Figur 4.14 
respektive osäkrast i Figur 4.15. 
I Figur 4.14 kan vi utläsa att faktura upplevs som det säkraste 
betalningssättet vid onlineköp med 71 % (160 st) av respondenternas 
röster. Övriga betalningssätt hade relativt jämn fördelning. 

 

Figur 4.14. Upplevdes som säkrast. 

I Figur 4.15 kan vi utläsa att PayPal, Payson, Dibs eller liknande 
upplevs som det mest osäkra betalningssättet vid köp online med 45 % 
(102 st) av respondenternas röster. Näst osäkrast upplevdes konto- 
eller kreditkortsbetalning med 23 % (52 st) av respondenternas röster. 
Trea på placeringen över betalningssätt som upplevdes som osäkra var 
postförskott med 14 % (32 st).  

71% 

6% 

10% 

6% 
7% Faktura

Kortbetalning

Direktbetalning via
bank

Postförskott
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Figur 4.15. Upplevdes som osäkrast. 

5. Analys 
Då svarsfrekvensen på enkäten endast var 22,5% har vi valt att inte 
göra en statistisk analys. Istället har vi valt att belysa olika samband 
som framkommit och som visar vilka aspekter de respondenter som 
föredrar ett visst betalningssätt beaktar.  
 
Rådmark (2009) anser att ett bra sätt att undvika kundbortfall är att 
erbjuda sina kunder säkra och attraktiva betalningssätt. Hela 57 % 
(129 st) av respondenterna som handlar online uppger att de påverkas 
av valmöjligheten av olika betalningssätt när de väljer var de ska 
handla online. Det gäller med andra ord att erbjuda rätt betalningssätt 
för att inte gå miste om intäkter. För att kunna erbjuda rätt 
betalningssätt bör företagaren dessutom veta något om varför 
kunderna föredrar ett visst betalningssätt. 
 
Upplevd risk 
Den finansiella risken är en nyckelfaktor för den upplevda risken när 
det gäller e-handeln och vi har tidigare konstaterat att det finns ett 
tydligt samband mellan den upplevda risken och e- 

5% 

23% 

13% 

14% 

45% 

Faktura

Kortbetalning

Direktbetalning via
bank

Postförskott

Paypal, Payson, Dibs
eller liknande
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handelskonsumentens köpvilja. Den finansiella risken vid e-handel 
handlar dels om risken att inte få den beställda varan och dels om 
risken att konsumentens betalningsinformation hamnar i orätta händer 
och utnyttjas. De betalningssätt som reducerar den finansiella risken 
mest påtagligt är faktura, postförskott och direktbetalning via bank, då 
inget av alternativen kräver att kunden lämnar ut 
betalningsinformation i samband med köpet.  
 
52 % (118 st) av de tillfrågade väljer betalningssätt med grund i att 
betalningssättet känns säkert. Det innebär att endast hälften av de 
tillfrågade väljer betalningssätt som de tycker känns säkra. Bland de 
201 st som uppgav att säkerheten spelade roll vid val av betalningssätt 
fick vi följande fördelning mellan de olika betalningssätten: 
 
Föredraget 
betalningssätt 

Antal  Procent 

Faktura 94 st 47 % 

Konto- eller 
kredit kort 

45st 22 % 

Direktbetalning 
via bank 

52st 26 % 

Postförskott 3 st 1 % 

PayPal, 
Payson, Dibs 
eller liknande 

7 st 4 % 

TOTALT 201 st 100 % 

Figur 5.1. Föredraget betalningssätt, de som tänker på säkerheten. 

Nästan hälften av de som beaktar säkerheten när de väljer 
betalningssätt föredrar faktura vilket därmed kan tolkas som att 
faktura är det säkraste alternativet. Efter faktura är det relativt jämn 
fördelning mellan de som föredrar konto- eller kreditkortsbetalning 
respektive direktbetalning via bank. Ytterligare en anledning till att 
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faktura är det mest föredragna betalningssättet kan vara att det är 
enkelt eftersom det till skillnad från konto- eller kreditkortsbetalning 
och direktbetalning via bank inte kräver något extra arbete från e-
handelskonsumentens sida i samband med köpet. Det räcker med att 
uppge faktureringsadress vilken ofta är densamma som 
leveransadressen. 
 
Lee et al (2012) skriver att säkra betalningssätt oftast kräver mer 
arbete från konsumentens sida och det är inte alltid som e-
handelskonsumenten kommer att uppleva det som en fördel. 30 % (68 
st) av de tillfrågade som handlar online uppger att de väljer 
betalningssätt utifrån att betalningssättet är bekvämt. Det här visar att 
alla inte prioriterar säkerheten högst, utan ett bekvämt betalningssätt 
kan vara att föredra framför ett krångligare men säkrare betalningssätt. 
89 % (201 st) av de tillfrågade tänker på säkerheten vid val av 
betalningssätt. Vi kan då anta att en viss nivå av säkerhet är önskvärd 
men att om ytterligare säkerhet kräver ytterligare jobb väljer många 
bekvämligheten över ökad säkerhet. 
I den sista frågan i enkäten ombads respondenterna rangordna de olika 
betalningssätten efter hur säkra respektive osäkra de upplevdes: 
Säkrast Antal        

Procent 
Osäkrast Antal      

Procent 

Faktura 161 st 71% Faktura 11 st 5% 

Direktbetalning 
via bank 

23 st 10% Direktbetalning 
via bank 

29 st 13% 

Konto- eller 
kreditkort 

13 st 6% Konto- eller 
kreditkort 

52 st 23% 

PayPal, 
Payson, Dibs 
etc. 

16 st 7% PayPal, 
Payson, Dibs 
etc. 

102 st 45% 

Postförskott 13 st 6% Postförskott 32 st 14% 

Totalt 226 st  100 % Totalt 226 st      100 % 

Figur 5.2. Rangordning av betalningssätt, säkrast/osäkrast. 
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Resultatet visar att faktura är det betalningssätt som upplevs som 
överlägset säkrast. Bland de övriga alternativen är fördelningen 
relativt jämn. Om man däremot vänder på frågan och ber 
respondenterna rangordna alternativen efter hur osäkra de upplevs ser 
man att det faktiskt finns stora skillnader mellan hur alternativen 
upplevs. Direktbetalning via bank får anses som betydligt säkrare än 
vad resultatet från rangordningen av säkraste betalningssätten gör 
gällande. 
 
Upplevt förtroende & Upplevda fördelar 
Kim, Xu och Gupta (2012) säger i sin forskning att det viktigaste för 
en onlinebutik är att satsa på att bygga upp förtroendet hos sina kunder 
snarare än att konkurrera med pris. 76 % (172 st) av våra respondenter 
som handlar online uppger att de någon gång avstått från ett köp då de 
känt att de inte litat på företaget när det gäller betalningssäkerheten 
och 89 % (201 st) anger att de tänker på säkerheten vid sitt val av 
betalningssätt. Med dessa siffror ser vi att ett företag kan gå miste om 
en hel del intäkter på grund av att de slarvar med sin säkerhet eller inte 
lyckas förmedla förtroende till kunden kring säkerheten att genomföra 
ett köp hos dem. Att erbjuda flera betalningssätt är som vi redan 
konstaterat ett sätt att bygga förtroende och bland de som avstått från 
köp på grund av osäkerhet ser fördelningen bland föredragna 
betalningssätt ut som följande:  
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Har avstått         

Antal 
       
Procent 

Har ej avstått         
Antal 

     
Procent 

Faktura 79 46% Faktura 11 36% 

Direktbetalning 
via bank 

49 29% Direktbetalning 
via bank 

6 19% 

Konto- eller 
kreditkort 

30 18% Konto- eller 
kreditkort 

13 42% 

PayPal, 
Payson, Dibs 
etc. 

9 5% PayPal, 
Payson, Dibs 
etc. 

1 3% 

Postförskott 3 2% Postförskott 0 0 

Totalt 170 100 % Totalt 31       100 
% 

Figur 5.3. Föredraget betalningssätt, avstått köp på grund av osäkerhet. 

Även här placerar sig faktura i topp följt av direktbetalning via bank 
bland de som avstått köp på grund av osäkerhet. Det här är ett väntat 
resultat med tanke på att faktura och direktbetalning via bank är de 
betalningssätt som upplevs som säkrast enligt Figur 4.14. Faktura är 
dessutom tillsammans med postförskott de betalningssätt som 
reducerar den upplevda risken mest oavsett om det handlar om att 
konsumenten inte vill lämna ut känslig information eller om det 
handlar om att han eller hon känner bristande förtroende för säljaren 
gällande t ex produktkvalité eller leverans. Bland de som uppger att de 
ej har avstått från köp på grund av osäkerhet ser vi ett annat resultat 
där kortbetalning placerar sig i topp med 42 % före faktura på 36 %. 
 
Även när man tittar på vilket betalningssätt de som anger att 
valmöjligheten av olika betalningssätt påverkar vem de väljer att 
handla ifrån respektive de som anger att det ej påverkar föredrar, får 
man liknande resultat bland de som anger att det påverkar som bland 
de som anger att de avstått köp på grund av osäkerhet.  
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Påverkar         
Antal 

      
Procent 

Påverkar ej          
Antal 

       
Procent 

Faktura 63 49% Faktura 29 40% 

Direktbetalning 
via bank 

34 26% Direktbetalning 
via bank 

19 27% 

Konto- eller 
kreditkort 

24 19% Konto- eller 
kreditkort 

20 28% 

PayPal, 
Payson, Dibs 
etc. 

5 4% PayPal, 
Payson, Dibs 
etc. 

3 4% 

Postförskott 3 2% Postförskott 1 1% 

Totalt 129 100 % Totalt 72 100 % 

Figur 5.4. Föredraget betalningssätt jämfört valmöjlighet olika betalningssätt. 

 
De viktigaste egenskaperna för att skapa en miljö där konsumenten 
känner sig trygg i att genomföra sitt köp i butiken framgår av Figur 
4.10 där vi kan konstatera att de tre högst prioriterade egenskaperna 
för detta utgörs av: 

• Känt företag/varumärke 
• Sajten ger ett seriöst intryck 
• Tydliga kontaktuppgifter 

Om företag som har en onlinebutik prioriterar dessa tre egenskaper för 
sin butik skapar detta en tryggare miljö för e-handelskonsumenterna 
att genomföra sina köp och genom detta genereras det mer intäkter åt 
företaget. Var tredje respondent uppger dessutom möjligheten att välja 
mellan flera betalningssätt som en trygghetsfaktor och fördelningen 
mellan föredragna betalningssätt ser ut som följer:  
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Föredraget 
betalningssätt 

Antal Procent 

Faktura 44 st 60 % 

Konto- eller  

kreditkort 

11 st 15 % 

Direktbetalning 

via bank 

17 st 23 % 

Postförskott 0 st - 

PayPal, 
Payson,  

Dibs eller 
liknande 

1 st 2 % 

TOTALT 73 st 100 % 

Figur 5.5. Föredraget betalningssätt, trygghetsfaktor flera betalningssätt. 

Än en gång placerar sig faktura i topp bland de som beaktar 
säkerheten följt av direktbetalning via bank. Det är de två 
betalningssätten som tillsammans med postförskott innebär lägst 
finansiell risk. 
 
Enligt Kim, Xu och Gupta (2012) finns det en skillnad mellan 
potentiella och återkommande kunder när det gäller vilket de 
prioriterar högst, pris eller förtroende. Potentiella kunder värdesätter 
förtroende högre medan återkommande kunder även prioriterar ett lågt 
pris. Om man delar in våra respondenter i de som handlar ofta och de 
som handlar mer sällan ser fördelningen mellan föredragna 
betalningssätt ut som följer:  
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Varje vecka – 
någon gång 
per månad 

        
Antal 

       
Procent 

Någon gång 
per halvår – 
någon gång 
per år 

       
Antal 

      
Procent 

Faktura 53 42% Faktura 46 46,5% 

Direktbetalning 
via bank 

37 29% Direktbetalning 
via bank 

25 25,2% 

Konto- eller 
kreditkort 

27 21% Konto- eller 
kreditkort 

26 26,3% 

PayPal, 
Payson, Dibs 
etc. 

9 7% PayPal, 
Payson, Dibs 
etc. 

0 0 

Postförskott 1 1% Postförskott 2 2% 

Totalt 127    100 % Totalt 99      100 % 

Figur 5.6. Föredraget betalningssätt jämfört med onlineköpsfrekvens. 

Skillnaderna mellan de som handlar ofta och de som handlar mer 
sällan är små, den enda nämnvärda skillnaden är att 7 % (9 st) av de 
som handlar ofta föredrar Paypal, Payson, Dibs etc. En tänkbar 
förklaring är att de som handlar ofta gör fler inköp och därmed är 
chansen större att de även handlar av utländska butiker där den här 
typen av betalningssätt är vanligare. Att skillnaderna mellan de två 
grupperna blir små kan säkert delvis förklaras med att även de som 
handlar mer sällan har erfarenhet av att handla online. 
 
Kim, Ferrin och Rao (2008) säger i sin forskning att konsumenter 
handlar online för att de upplever att det ger dem fördelar i någon 
form, t.ex. en fördel i form av att det är bekvämt. Det kan vi se stöd 
för i Figur 4.2 där 34 % (76 st) av de tillfrågade som handlar online 
anger att den främsta anledningen till att de handlar online är just för 
att det är bekvämt och enkelt. I andra hand kommer en annan fördel i 
form av lägre pris. 27 % (61 st) av de tillfrågade anger detta som 
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främsta anledningen till att de handlar online. Vissa betalningssätt 
leder dock till merkostnader för e-handelskonsumenten i form av 
avgifter vilket skulle kunna påverka de mest prismedvetna negativt. 
 
Vilket betalningssätt föredrar de som anger bekvämt/enkelt respektive 
lägre pris som främsta anledning att handla online? 
Bekvämt/enkelt         

Antal 
     
Procent 

 Lägre pris          
Antal 

     
Procent 

Faktura 32 42% Faktura 27 44% 

Direktbetalning 
via bank 

22 28% Direktbetalning 
via bank 

17 27% 

Konto- eller 
kreditkort 

17 23% Konto- eller 
kreditkort 

13 22% 

PayPal, Payson, 
Dibs etc. 

5 7% PayPal, Payson, 
Dibs etc. 

3 5% 

Postförskott 0          0 % Postförskott 1 2% 

Totalt 76      100 % Totalt 61     100 % 

Figur 5.7. Föredraget betalningssätt, bekvämt/enkelt respektive lågt pris. 

Att faktura är det mest föredragna betalningssättet bland de som anger 
bekvämt/enkelt som främsta skäl är knappast förvånande då faktura 
inte kräver något extra arbete från konsumentens sida i samband med 
köpet. Däremot är det mer anmärkningsvärt att de som anger lägre pris 
också uppenbart föredrar faktura då det ofta tillkommer en 
faktureringsavgift vilket leder till ett högre pris. Det här kan delvis 
förklaras med att prisskillnaden mellan onlinebutiker och fysiska 
butiker oftast är såpass stora att faktureringsavgiften inte gör någon 
större skillnad, dessutom finns det företag som redan idag erbjuder 
faktura utan faktureringsavgift. Bland övriga betalningssätt är 
skillnaderna små och den enda avvikelsen värd att nämna är att en 
respondent som angett lägre pris som anledning föredrar postförskott 
som betalningssätt men vi förmodar att det även här handlar om inköp 
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där prisskillnaden mellan onlinebutiken och den fysiska butiken är 
tillräckligt stor för att det ska löna sig. 
 
Enligt Kim, Xu och Gupta (2012) påverkar typen av varor som 
erbjuds i viss mån kundens val av betalningssätt. Om man tittar på 
vilka betalningssätt som föredras av våra respondenter i de tre största 
varugrupperna ser fördelningen ut som följer: 

 
Figur 5.8. Föredraget betalningssätt vs. Varor respondenterna handlar online. 

Skillnaderna mellan vilka betalningssätt som föredras i de olika 
varugrupperna är inte tillräckligt framträdande för att det ska gå att 
uttala sig om huruvida det stämmer att olika varugrupper leder till att 
olika betalningssätt efterfrågas. Det kan bero på att det rör sig om ett 
för litet urval, att det främst handlar om handel inom Sverige eller att 
våra respondenter köper kapitalvaror mer sällan. 

Betalningssätt 
I vår undersökning uppgav respondenterna följande skäl till att de 
föredrog ett visst betalningssätt:  
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Figur 5.9 Fördelning, anledning till föredraget betalningssätt. 

Resultatet från vår enkät uppvisar stora likheter med det resultat som 
publicerades i e-barometerns årsrapport. Faktura är det betalningssätt 
som flest väljer baserat på säkerheten och kortbetalning det 
betalningssätt som väljs främst för att det är enkelt. Direktbetalning 
via bank avviker något från e-barometerns resultat då fler av våra 
respondenter som väljer det alternativet gör det för att de upplever det 
som säkert än som enkelt. Även Payson och liknande lösningar 
avviker något då vi ser en större differens mellan de som väljer 
alternativet främst för att det är säkert och de som väljer det för att det 
är bekvämt. Avslutningsvis kan man konstatera att i samtliga fall utom 
vid kortbetalning är främsta anledningen till att välja ett visst 
betalningssätt att det upplevs som säkert. 

Faktura 
Rådmark (2009) konstaterar att faktura är ett mycket vanligt 
betalningssätt online. Även vi har dragit samma slutsats då 43 % (98 
st) av de tillfrågade i vår enkät som handlar online helst använder 
faktura. I Figur 5.1 kan vi se att 79 % (77 st) av de som föredrar 
faktura föredrar detta betalningssätt för att det känns säkert. Hela 89 % 
(201 st) av de tillfrågade som handlar online har någon gång använt 
faktura som betalningssätt och endast 4 % (9 st) av de tillfrågade 
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skulle inte kunna tänka sig att använda faktura som betalningssätt 
online. 
 
I Figur 4.13 ser vi att man hade kunnat öka användandet av faktura 
genom att erbjuda detta betalningssätt kostnadsfritt då 62 % (139 st) 
angett att de helst använt sig av faktura om alla betalningssätt var 
kostnadsfria. En ökning mot de 43 % (98 st) som föredrar att använda 
faktura med eventuella kostnader inräknat. Av de som anger att 
eventuella kostnader spelar roll vid val av betalningssätt väljer 65 st 
eller 37 % ändå att betala med faktura. 
 
Avslutningsvis ser vi för betalningssättet faktura att det är det 
betalningssätt som jämfört med de andra givna betalningssätten 
upplevs som säkrast. 71 % (160 st) rangordnade det som det 
betalningssätt som de upplevde som säkrast. Endast 5 % (11 st) 
upplevde faktura som det mest osäkra betalningssättet. 

Konto- eller kreditkort 
Seitan, Gherman och Bulgarea (2010) fann i sin forskning en brist på 
en allmänt accepterad standard vad gäller kvalité, säkerhet och 
förtroende för användandet av bankkort som betalningssätt. I Figur 4.6 
i vår undersökning fann vi att 23 % (53 st) av de tillfrågade helst 
använder konto- eller kreditkort som betalningssätt vid sina köp 
online. Av de 53 personer som föredrar detta betalningssätt uppger 59 
% av dem det för att det är bekvämt vilket därmed är den främsta 
anledningen till valet av konto- eller kreditkort som föredraget 
betalningssätt. Detta visar på att ett betalningssätt inte måste upplevas 
som helt säkert då bekvämligheten kan göra det till ett väl använt 
betalningssätt oavsett hur säkerheten kring det uppfattas. 
Kortbetalning online upplevdes som det näst osäkraste betalningssättet 
då 23 % (52 st) av de tillfrågade rangordnade det som mest osäkert. 

Direktbetalning via bank 
I Figur 4.6 ser vi att 26 % (59 st) av de tillfrågade som handlar online 
föredrar betalningssättet direktbetalning via bank. Det är det näst mest 
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föredragna betalningssättet i resultatet av vår undersökning. 45 % (27 
st) väljer detta betalningssätt för att det känns säkert och 35 % (21 st) 
väljer det för att det är bekvämt. Endast 2 % (5 st) av de tillfrågade 
skulle aldrig kunna tänka sig att använda detta alternativ som 
betalningssätt enligt Figur 4.8. Av de som anger att de tänker på 
säkerheten vid val av betalningssätt är det 26 % (52 st) som föredrar 
att använda sig av direktbetalning via bank som betalningssätt. 
 
Direktbetalning via bank upplevdes som det näst säkraste 
betalningssättet av 10 % (23 st) av de tillfrågade och som det mest 
osäkra av 13 % (29 st) av de tillfrågade. 

Postförskott 
I Figur 4.6 ser vi att endast 1 % av de tillfrågade som handlar online (3 
st) föredrar att betala med postförskott. 22 % (50 st) skulle aldrig 
använda postförskott när de betalar för sin order online, 6 % (13 st) 
uppger att de skulle föredra att använda postförskott som 
betalningssätt om det hade varit avgiftsfritt.  

PayPal, Payson, Dibs eller liknande 
Abrazhevich, Markopoulos och Rauterberg (2009) belyser problemen 
med att användandet av tjänsterna PayPal och Payson ligger i att det 
inte är användarvänligt för konsumenterna. Endast 4 % (9 st) av de 
tillfrågade som handlar online föredrar att använda sig av PayPal, 
Payson, Dibs eller liknande betalningssätt, 13 % (30 st) av de 
tillfrågade skulle aldrig använda sig av betalningssättet när de handlar 
online. Hela 45 % (102 st) av de som handlar online upplever PayPal, 
Payson, Dibs eller liknande som det mest osäkra betalningssättet. 
Tänkbara anledningar till att respondenterna har lågt förtroende för de 
här betalningssätten kan dels vara okunskap och dels att det inte finns 
något behov av den här typen av betalningssätt då majoriteten av 
inköpen online sker från svenska butiker. Bland de som anger PayPal, 
Payson, Dibs eller liknande som föredraget betalningssätt anger de 
både säkerhet och bekvämlighet som skäl vilket stödjer antagandet om 
okunskap som källa till det låga förtroendet.  
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6. Slutsats 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att möjligheten för e-
handelskonsumenten att välja mellan flera olika betalningssätt 
påverkar köpavsikten och i förlängningen köpbeslutet på många olika 
sätt: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.1. Utökad version av Kim, Ferrin och Raos modell där de aspekter som 
kan påverkas genom vilka betalningssätt som erbjuds är grönmarkerade. 

Upplevd risk 

Upplevt 
förtroende 

Upplevda 
fördelar 

Köpavsikt 

 

Köpbeslut 

Finansiell 
risk 

Produkt-risk 

Psykologisk risk 

Observations-
baserade faktorer 

Påverkans-
baserade faktorer 

Erfarenhetsbaser
ade faktorer 

Personlighets-
orienterade faktorer 

Enkelt/bekvämt 

Lägre pris 

Större utbud 



62 
 

Möjligheten att välja mellan olika betalningssätt påverkar e-
handelskonsumentens köpbeslut på flera sätt. Rätt använt är det en 
faktor som kan reducera den upplevda risken, öka det upplevda 
förtroendet och öka de upplevda fördelarna. 57 % (129 st) av våra 
respondenter uppgav att möjligheten att välja mellan olika 
betalningssätt påverkar vem de väljer att handla från. 
 
Av 1008 tillfrågade fick vi 227 svar vilket gav oss en svarsfrekvens på 
22,5%. De skäl till bortfall som vi diskuterar i vår bortfallsanalys bör 
enligt vår uppfattning inte leda till skevhet förutom om de som valde 
att inte svara valde att göra det för att de inte alls beaktar säkerheten 
då de handlar online.  
 
Då vår huvudfråga handlar om vilken inverkan en specifik faktor 
(betalningssätt) har på köpbeslutet, inte hur säkerheten i samband med 
e-handel upplevs i stort har vi valt att använda resultatet av enkäten 
som underlag för vidare diskussion trots att bortfallet var stort. De 
svar som vi var intresserade av var svaren från de som handlar online 
och av de som svarade uppgav 99 % (226 st) att de handlat online vid 
något tillfälle. Ett par av de frågor vi ställde är samma frågor som 
ställts i e-barometern och genom att jämföra resultaten därifrån med 
våra resultat kan vi bilda oss en uppfattning om hur representativa 
våra respondenters svar är. 

Upplevd risk 
Den upplevda risken vid e-handel utgörs av tre delar, finansiell risk, 
produktrisk och psykologisk risk. De betalningssätt som mest 
reducerar den upplevda risken är faktura, postförskott och PayPal, 
Payson, Dibs etc. De betalningssätt som ökar den upplevda risken är 
kortbetalning och i viss mån direktbetalning via bank. 
 
Resultatet pekar mot att betalningssäkerheten är en viktig komponent 
för att bygga upp en framgångsrik webbutik. 89 % (201 st) av de 
tillfrågade i vår undersökning anger att de tänker på säkerheten vid sitt 
val av betalningssätt och 76 % (172 st) av våra respondenter uppger 
att de någon gång avstått från ett köp då de känt att de inte litat på 
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företaget när det gäller betalningssäkerheten. Att erbjuda flera 
betalningssätt är ett sätt att bygga förtroende då var tredje respondent 
uppger att möjligheten att välja mellan flera betalningssätt är en 
trygghetsfaktor då man handlar online. Våra respondenter skiljer sig 
något från e-barometerns respondenter på den här frågan. I e-
barometerns undersökning för tredje kvartalet 2012 (Posten, 2012a) 
ställdes samma fråga. Där hamnade möjligheten att välja mellan flera 
betalningsalternativ på andra plats, efter ett känt varumärke när 
respondenterna skulle ange vilka faktorer som skapade trygghet. Våra 
respondenter placerar möjligheten att välja mellan flera 
betalningsalternativ på femte plats efter: känt varumärke, seriös sajt, 
tydliga kontaktuppgifter och bra omdömen. Skillnaden i procenttal är 
dock liten och cirka en tredjedel av respondenterna i båda 
undersökningarna angett flera betalningsalternativ som en 
trygghetsfaktor. 

Upplevt förtroende 
Upplevt förtroende består av flera komponenter och de som påverkas 
av möjligheten att välja mellan olika betalningssätt är de 
observationsbaserade och de påverkansbaserade. Möjligheten att välja 
mellan flera olika betalningssätt är en del av den observationsbaserade 
komponenten och förekomsten av kända symboler som t ex. Visa, 
PayPal och Dibs är en del av den påverkansbaserade komponenten. 
 
Lee et al (2012) framhäver vikten av att erbjuda flera betalningssätt då 
det minskar den upplevda risken och ökar det upplevda förtroendet. 
Våra respondenter rangordnar det som den femte viktigaste 
egenskapen ett företag bör ha för att skapa förtroende. De tre högst 
prioriterade egenskaperna är att det är ett känt företag/varumärke, att 
sajten ger ett seriöst intryck och att det finns tydliga kontaktuppgifter. 
Att sajten ger ett seriöst intryck kan till viss del kopplas till den 
påverkansbaserade komponenten och användandet av kända symboler.
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Upplevda fördelar 
De som handlar online gör det för att de upplever att det ger dem 
fördelar, enligt Kim, Ferrin och Rao (2008) är de främsta skälen till att 
handla online att det upplevs som enkelt, att det är billigt och att priset 
är lägre än i en fysisk butik. 
 
De två vanligaste upplevda fördelarna som våra respondenter anger 
som anledning till att de handlar online är att det är bekvämt/enkelt 
och att det är lägre pris än i fysisk butik. E-barometerns respondenter 
svarar på samma sätt i undersökningen från fjärde kvartalet 2011 
(Posten, 2011b) och placerar precis som våra respondenter ett större 
utbud på tredje plats. De två förstnämnda anledningarna är dessutom 
de anledningar som i viss mån påverkas av möjligheten att välja 
mellan olika betalningssätt. Av våra respondenter som har valt någon 
av dessa två anledningar till onlinehandel föredrar de betalningssätten 
i fallande ordning: faktura, direktbetalning via bank och konto- eller 
kreditkortsbetalning. 

Betalningssätt 
I vår undersökning är faktura det betalningssätt som genomgående 
upplevs som säkrast men även direktbetalning via bank upplevs som 
mycket säkert, det är även de två mest föredragna betalningssätten. 
Även i e-barometerns årsrapport 2012 (Posten, 2013a) är faktura det 
mest föredragna betalningssättet följt av direktbetalning via bank och 
kortbetalning på tredje plats. E-barometerns undersökning visar även 
att direktbetalning via bank ökat i popularitet samtidigt som faktura 
och kortbetalning minskat något. 
 
Faktura är det betalningssätt som reducerar den upplevda risken på 
flest plan då konsumenten slipper lämna ut finansiell information och 
därför är det inte överraskande att det upplevs som säkert av våra 
respondenter. Även e-barometerns respondenter uppger säkerhet som 
främsta skäl att välja faktura (Posten, 2013a). Dessutom har 
konsumenten möjlighet att kontrollera varan innan betalning, den 
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medför dock en ökad risk för säljaren i form av uteblivna betalningar, 
något som till viss del kan hanteras med hjälp av kreditupplysningar 
eller factoring. 
 
Direktbetalning via bank är ett betalningssätt som till viss del ökar den 
upplevda risken, trots det upplevs även det som ett mycket säkert 
alternativ. Bland e-barometerns respondenter är det fler respondenter 
som väljer direktbetalning via bank för att det är enkelt än att det är 
säkert (Poste, 2013a) våra respondenter uppger det motsatta. En 
tänkbar anledning till det här är att våra respondenter är vana vid att 
handla online och har erfarenhet både av betalningssättet och av 
företagen sen tidigare, e-barometern riktar sig till ett bredare urval av 
befolkningen. Vid direktbetalning via bank slipper kunden lämna ut 
känslig information direkt till säljaren som dessutom inte behöver 
riskera att betalning uteblir.  
 
Kortbetalning innebär en ökad finansiell risk för köparen men enligt 
våra respondenter är det ändå ett attraktivt betalningssätt eftersom det 
upplevs som enkelt och bekvämt. Precis som Lee et al (2012) 
konstaterar måste ett betalningssätt inte upplevas som helt säkert då 
bekvämligheten kan göra det till ett väl använt betalningssätt oavsett 
hur säkerheten kring det uppfattas. Detta ser vi i resultaten för 
kortbetalning som föredras av nästan lika många som de som föredrar 
direktbetalning via bank men främst av den anledning att det upplevs 
som bekvämt. Även e-barometerns respondenter framhåller 
enkelheten som den främsta anledningen till att välja kortbetalning 
(Posten, 2013a). Som e-handlare bör man försöka att tillgodose båda 
sidorna, de som prioriterar säkerhet och de som prioriterar 
bekvämlighet.  
 
Alternativen postförskott och PayPal, Payson, Dibs eller liknande 
hade för få svar för att det ska gå att uttala sig om dem, möjligen kan 
man se det som en fingervisning om att det här är betalningssätt som 
e-handlare kan välja bort utan någon större risk för kundbortfall. I e-
barometerns årsrapport konstaterar man att PayPal, Payson, Dibs eller 
liknande är det betalningssätt som ökat mest i popularitet från 2011 till 
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2012 men även här är andelen som föredrar detta betalningssätt låg i 
förhållande till de tre mest populära (Posten, 2013a). 
 
Vill man som e-handlare öka andelen kunder som använder sig av 
faktura som betalningssätt bör man se över möjligheten att kunna 
erbjuda detta betalningssätt kostnadsfritt, d.v.s. utan någon 
fakturaavgift. Då vi fick en ökning på 41 personer som hade fördragit 
att använda sig av faktura om det varit kostnadsfritt jämfört med om 
det inte är kostnadsfritt. Med tanke på att faktura även är det 
betalningssätt som upplevs som säkrast kan man se det som en 
indikation på att en stor andel e-handelskonsumenter är beredda att 
betala extra för att minska den upplevda risken, vilket i sin tur innebär 
att det kan vara värt för e-handelsföretag att satsa på att utveckla 
säkerheten i sin butik och låta kunderna bära en del av kostnaderna i 
form av avgifter. Om man dessutom erbjuder avgiftsfria betalningssätt 
blir risken att förlora de mest prismedvetna kunderna mycket liten.  
 
Bland våra respondenter påvisas ingen större skillnad bland 
föredragna betalningssätt jämfört med de varor de handlar online. 
Därmed ges inget stöd till den teori som Kim, Xu och Gupta (2012) 
tar upp i sin undersökning om att typen av varor i viss mån skulle 
påverka kundens val av betalningssätt. 
 
Våra respondenters svar uppvisar stora likheter med resultaten från e-
barometerns undersökningar. Det här talar för att vi trots det stora 
bortfallet har fått ett användbart resultat. Det som talar mot att 
använda vårt resultat för att dra slutsatser är att det finns en möjlighet 
att bortfallet utgörs av personer som inte alls beaktar säkerheten då de 
handlar online och om även de hade svarat på vår enkät hade vi 
sannolikt fått ett annat resultat. Vår slutsats är att det finns ett tydligt 
samband mellan möjligheten att välja mellan olika 
betalningsalternativ och e-handelskonsumentens köpbeslut men på 
grund av det stora bortfallet kan vi inte ge några rekommendationer 
kring vilka betalningssätt man som e-handlare bör erbjuda. De 
indikationer som resultatet av vår undersökning ger är att de 
betalningssätt som man som företagare bör erbjuda är: 
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• Faktura 
• Direktbetalning via bank  
• Konto- eller kreditkortsbetalning.  

Vi anser dock att det krävs ytterligare forskning på frågan för att 
säkerställa resultatet. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har dragit slutsatsen att möjligheten att välja mellan flera olika 
betalningssätt påverkar konsumentens köpbeslut online och vi har fått 
indikationer på vilka betalningssätt som är de mest föredragna. I vår 
slutsats presenterar vi en utökad modell som bygger vidare på Kim, 
Ferrin och Raos modell över köpprocessen. Den här modellen skulle 
kunna utgöra underlag för vidare forskning både för att undersöka 
betalningssättens påverkan på köpbeslutet men även för att undersöka 
andra aspekter t ex varumärkets inverkan eller leveranssättens 
inverkan. 
 
Vi har valt en grupp respondenter med erfarenhet av e-handel och 
använt oss av en webbenkät. Ett ytterligare förslag till fortsatt 
forskning är att upprepa undersökningen men med en annan metod t 
ex genom att använda sig av frågeformulär eller telefonintervjuer för 
att minska bortfallet och få en möjlighet att dra slutsatser kring vilka 
betalningsalternativ som bör erbjudas. 
 
Ett tredje förslag till fortsatt forskning är att med utgångspunkt i att 27 
% av våra respondenter som handlar online anger lägre pris som 
främsta anledning undersöka hur priskänsliga är e-
handelskonsumenter är.  Hur stor inverkan har eventuella avgifter vid 
onlinehandel på köpbeslutet?  
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Bilaga 1 – Frågor och svar från enkätundersökningen 
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