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Abstract  
In the mid-90s, there was a major shift in development towards a cashless society with the emergence 
of electronic and internet-based payments methods. The last few years, mobile payment methods have 
also increased. The effect of this development led to a reduced need for cash, which in turn affected 
enterprises. Businesses had to adapt to new ways of implementing payment transactions, but also to 
market requirements as consumers buying behavior had changed. 
 
The purpose with this essay is to point out the effects that the cashless society has on Swedish small 
and medium-sized enterprises. A deductive starting point together with a quantitative method has been 
applied to the study. In order to get a better understanding of the impact of payments methods, a model 
has been developed that measures nine dimensions of payment methods.  
 
The result shows that the more exposed a company is for the cashless society, the higher rate of 
payment records and smaller rate of simplification in the payment the company will have. This is due to 
the fact that cashless payments give more information and that companies find cash as a simple 
payment method. The result also shows that many daily transactions lead to a higher rate of exposure 
of the cashless society and that enterprises with high control of timing is less exposed to the cashless 
society.  
 
Research on payments’ impact on enterprises is limited and this essay can therefore contribute with 
valuable information to Swedish SME-enterprises. This essay shows the effects the change in economic 
development towards a cashless society has on SME-enterprises.  
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Examinator 
Sven-Olof Yrjö Collin 

Sammanfattning 
Det skedde en stor utveckling mot ett kontantlöst samhälle i samband med tillkomsten av elektroniska 
och internetbaserade betalningsmedel i mitten av nittiotalet. De senaste åren har även mobila betalsätt 
vuxit fram. Effekten av denna utveckling bidrog till ett minskat behov av kontanter, vilket har påverkat 
företag. Företag har blivit tvungna att anpassa sig till de nya sätten att utföra betalningar men även 
anpassa sig till marknadens krav då konsumenters köpbeteende har förändrats.  

Syftet med denna uppsats är att synliggöra de effekter som det kontantlösa samhället har på svenska 
små och medelstora företag. Det har tillämpats en deduktiv utgångspunkt tillsammans med en 
kvantitativ metod. För att få en större förståelse kring betalsättens påverkan har det utvecklats en modell 
som mäter nio dimensioner av betalsätten. 

Resultatet visade att högre grad av utsatthet för det kontantlösa samhället leder till större grad av 
spårbarhet och en mindre grad av enkelhet i betalningen. Detta kan bero på att kontantlösa betalsätt 
medför en större grad av information och att företag fortfarande finner kontanter som ett enkelt 
betalmedel att använda. Resultatet visar även att många dagliga transaktioner i ett företag i viss mån 
leder till större utsatthet för det kontantlösa samhället och att ett företag som i hög grad är utsatt för det 
kontantlösa samhället har en låg grad av kontroll över timing.  

Eftersom forskningen kring betalmedels påverkan på SME-företag är begränsad kan denna studie vara 
av värde då den belyser just detta. Denna uppsats visar på just de effekter som förändringen mot det 
kontantlösa samhället kan har på SME-företag. 

Ämnesord  
SME, små och medelstora företag, kontantlöst samhälle, effekter, påverkan, betaltjänster 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel redogörs för studiens bakgrund och problematisering. Därefter följer 

problemformuleringen och syftet. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Vi lever i ett samhälle i konstant förändring där den tekniska utvecklingen ständigt går framåt.  

Några av de följder som kommit av denna förändring under senare år är att både näthandeln 

och den internationella handeln ökat, allt fler utbildningar flyttas från skolor till nätet samt att 

allt fler läser e-böcker och nyheter digitalt (DN, 2014). I dagens moderna och digitaliserade 

samhälle ställs företag och organisationer inför nya utmaningar. Kunderna ställer nya krav på 

den elektroniska tekniken som används, delvis för att man i större utsträckning än förr är 

beroende av den samt på grund av kundernas förändrade köpbeteenden.  

En effekt som digitaliseringen haft är det minskade behovet av kontanter. Vissa hävdar till och 

med att de inte behöver kontanter alls. Kontanter i form av fysiska pengar har en lång historia 

som betalmedel. Redan 700 f.kr tillverkades mynt i Asien och detta underlättade handeln 

eftersom denna typ av betalning kunde räknas istället för att vägas som tidigare behövts 

(Finanstider, 2016). Drygt 1000 år senare uppkom även sedlar som en form av pengar och i 

Sverige infördes riktiga banksedlar redan på 1600-talet (Sveriges Riksbank, 2011).  

Under de senaste åren har användningen av kontanter minskat kraftigt och statistik visar att 

redan år 2014 stod kontanter i form av sedlar och mynt endast för 25 % av den totala summan 

transaktioner som sker mellan konsumenter och företag i Sverige. Förra året var den summan 

20 % (DN, 2016). Värdet av de kontanter som finns i det svenska samhället har minskat med 

30 % från 2010 till 2015, en minskning som motsvarar cirka 30 miljarder kronor (SvD, 2016). 

I en undersökning som gjorts på respondenter mellan åldern 16 - 85 år hävdar 63 % att de inte 

behöver kontanter som samhället ser ut idag och 15 % hävdar att de aldrig har med sig kontanter 

i plånboken (DI, 2016).  

Som substitut till kontanter har allt fler elektroniska alternativa betalmedel utvecklats och 

användningen av dessa har ökat under de senaste åren. Betaltjänster som Swish har tillkommit 

och förenklat de kontantlösa betalningarna samt att faktureringsföretag erbjuder enkla tjänster 

för småföretagare. Enligt rapporter från Riksbanken kommer denna utveckling att fortsätta och 
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de kontanta betalningarna kommer att fortsätta att minska (Seegendorf & Wilbe, 2014). Om 

detta skulle bli verklighet kan Sverige vara helt kontantfritt redan år 2030 (SvD, 2016). 

Förtroende för säkerheten i dessa nya digitala tjänster är en avgörande aspekt. I en undersökning 

som Internetstiftelsen gjort hävdar många att de inte litar på säkerheten i de digitala tjänsterna 

samt att de oroar sig över att lämna digitala fotspår som skulle kunna spåras och utnyttjas. Även 

snabbheten och tillgängligheten är frågor som kunder upplever som problematiska. Trots detta 

visar undersökningar att förtroendet för mobila betaltjänster ökat kraftigt under de senaste åren 

(Internetstiftelsen i Sverige, 2015). Denna ökade användning av digitala betaltjänster påverkar 

också företagen som ser fördelarna med att använda sig av dessa tjänster. Den mest använda 

typen av digitalt betalmedel är bankkorten som används av 95 % av Sveriges befolkning 

(Internetstiftelsen i Sverige, 2015). Att tillhandahålla kortbetalningar är dock inte kostnadsfritt 

för företag. Kortbetalning kan innebära avgifter i form av betalningsterminal och en 

abonnemangskostnad samt en avgift per transaktion (Babs Paylink, u.d.). Om man betalar 

avgifter per transaktion kan dessa bli höga relativt till köpesumman vid mindre transaktioner. 

Det finns även andra kostnader som företagare måste ta hänsyn till relaterade till 

kontanthantering. Företag som har stora volymer kontanthantering har ofta kostnader i form av 

larm, värdeskåp och transporter. Hantering av kontanter och utrustning kopplat till betalning 

kostar svenska företag väldigt mycket och pengar lagras och transporteras ofta i onödan 

(Dagens Handel, 2009).  

Förändringarna som nämns ovan och deras påverkan visar att betalformerna påverkar SME-

företagen på olika sätt. Detta leder till att företagen måste reagera och effekter av detta uppstår 

(se bilaga 1). Därmed blir det en utmaning för SME-företagen att följa denna utveckling och 

anpassa sig efter den, men även en möjlighet att dra nytta av den. SME-företag är en förkortning 

för små och medelstora företag (Small and Medium Enterprises). Vi har valt att följa EU:s 

definition och klassa små och medelstora företag som företag som har färre än 250 anställda 

och en årlig omsättning som understiger 50 miljoner euro eller har en balansomslutning som 

understiger 43 miljoner euro (Svenskt Näringsliv, 2010). Eftersom denna typ av företag utgör 

merparten av samtliga svenska företag anser vi denna typ vara den mest intressanta. 

1.2 Problematisering 

I Sverige står SME-företagen för 99,9 % av samtliga svenska företag, där 74 % är 

enmansföretag. Dessa företag använder sig av en rad olika betalningsmedel för att genomföra 
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transaktioner och dessa påverkar företagen på olika sätt. Det betalningsmedel som har funnits 

längst är fysiska kontanter. Även betal- och kreditkort, postgiro, bankgiro och digitala 

betaltjänster som Swish är befintliga betalningsmedel som är vanliga i Sverige idag. Den 

digitala teknikens genombrott de senaste årtiondena har bidragit till att fler betalningsalternativ 

tillkommit. SME-företag är delaktiga i och påverkade av denna digitala utveckling då ett snabbt 

betalningssätt ökar marknadsandelar, är kostnadsreducerande och mindre tidskrävande 

(Quinton, Canhoto, Molinillo, Pera, & Budhathoki, 2017).  

De olika betalformerna har olika dimensioner och påverkar företagen på olika sätt, därför är det 

intressant med denna typ av studie som vill synliggöra dessa effekter. Kontanter är en likvid 

form av pengar och finns i formerna sedlar och mynt. Den likviditet som kontanter har gör att 

det är en flexibel betalningsform. En transaktion med kontanter är inte bunden till personliga 

handlingar som personuppgifter eller kontouppgifter. Kontanter har inga restriktioner utan 

utbytet av kontanter kan ske utan information om ägarna (Llewellyn, 2015). Vissa ser utbytet 

på kontanter som något osäkert då det inte går att spåra med personliga uppgifter av ägandet 

(Lorenz, 2009).  

Fysiska kontanter i form av sedlar och mynt har dock en koppling till viss typ av brottslighet, 

exempelvis väpnade rån och förskingring av ”svarta pengar” (Tee & Ong, 2016; Horgby, 

Särnqvist & Korsell, 2015). Organisationen Svensk Handel anser att minskad hantering av 

kontanter reducerar risk för rån på fysiska platser (Blom & Blomén, 2012). Till skillnad mot 

kontanter är de digitala betalningsmedlen kopplade till en identitet eller organisation och är 

därför lättare att spåra. Då det inte går att spåra kontanter till personliga handlingar så rör sig 

gärningsmän främst med kontanter (Horgby, Särnqvist, & Korsell, 2015). Narkotikahandeln är 

ett exempel på brottslighet som endast använder kontanter (Warwick, 2004).  

Det skedde en stor utveckling mot ett kontantlöst samhälle i samband med tillkomsten av 

elektroniska och internetbaserade betalningsmedel i mitten av nittiotalet (Warwick, 2004). I 

dagens samhälle är bankkorten en populär betalningsmetod (Szmigin & Foxall, 1999). Bland 

substituten till kontanter är betal- och kreditkort den vanligaste betalformen i Sverige idag. 

Drygt 80 % av alla transaktioner sker i denna form (Internetstiftelsen i Sverige, 2015). Dessa 

kort är kopplade till en bank eller företag genom något slags konto. Korttjänsten ger kunden, i 

förhållande till kontanter, en möjlighet att få ränta på sina pengar även om räntan i dagsläget är 
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väldigt låg. Däremot ställer detta krav på SME-företag att de har tillgång till korrekt utrustning 

(Ching & Hayashi, 2010).  

Postgiro och bankgiro är ännu ett betalningsalternativ som används i Sverige, mestadels av 

företag. Post- och bankgiro är en inbetalningstjänst som tillåter företag att ta emot och 

genomföra betalningar endast genom ett gironummer knutet till företaget. Denna tjänst 

framtogs med syfte att minska kontanthanteringen och idag kan man även göra girobetalningar 

digitalt. Betalningar kan, om de är återkommande, dessutom automatiseras. Däremot uppstår 

alltid en viss tidsförskjutning när betalning sker och kapitalbindning uppstår (Sneddon Little, 

2002; Lilja & Bäcklund, 2016). 

De senaste åren har även nya digitala betalningssätt vuxit fram. Tjänster som Swish har 

påverkat SME-företagens sätt att hantera betalningar då dessa tjänster innebär omedelbar 

betalning med hjälp av en mobiltelefon eller andra plattformar. Detta innebär att dessa tjänster 

har en större grad av likviditet jämfört med bankkort och girobetalningar. Säkerheten och 

tillförlitligheten är frågor som är viktiga för denna betalningsform, då undersökningar visar att 

det är i just dessa frågor människor tvekar kring tjänsterna (de Kerviler, Demoulin, & Zidda, 

2016).   

Valet av betalningsmetod påverkar därför SME-företag på olika sätt. De olika formerna 

påverkar säkerheten att betalningen blir korrekt, utsattheten för viss typ av brottslighet och även 

likviditeten i företaget. De digitala alternativen ger en omedelbar spårbarhet som kan motverka 

viss typ av brottslighet men ställer samtidigt krav på företagen att ha uppdaterade system som 

klarar av att hantera tjänsterna. Däremot ger dessa tjänster en möjlighet för företagen att få sina 

pengar att växa genom ränta, något som kontanter inte gör. De digitala tjänsterna och 

girobetalningar innebär däremot en viss kapitalbindning som uppstår genom tidsförskjutning. 

Kontanter är, i förhållande till de digitala alternativen, en betalform som är både likvid och 

lättillgänglig. Med kontanter tillkommer det dock lagring som kan utsätta företaget för viss typ 

av brottslighet. Genom kontanter är det däremot enkelt att kontrollera att betalningen skett 

korrekt (Teo, Wei-Tan Tan, Ooi, Hew & Yew, 2015; Lloyd, Antonioletti & Sloan, 2016). 

Företag kan forma sin struktur och sina handlingar utifrån dessa yttre aspekter som betalmedlen 

har och deras påverkan (Quinton m.fl, 2017). Tidigare forskning har visat att den viktigaste 

drivkraften för att ändra betalningsmedel är utvecklingen av relationer till intressenter och 

teknisk utveckling (Slozko & Pelo, 2014). Företag kan därför använda sig av olika betalformer 
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till kunder, leverantörer och andra intressenter för att anpassa och underlätta 

betalningstransaktionen, men även för att det krävs av dem att anpassa sig till marknadens krav 

(Quinton m.fl, 2017).  

Den forskning vi har tagit del av har till största del haft fokus på hur dessa förändringar har 

påverkat privatpersoner (Hancock & Humphrey, 1997; Lorenz, 2009; Schierz, Schilke & Wirtz, 

2010). Med detta i åtanke anser vi att det är intressant med denna typ av studie som undersöker 

den påverkan som det kontantlösa samhället har på SME-företag (se bilaga 1). Vi väljer att rikta 

in oss på just SME-företag eftersom denna typ av företag utgör den största delen av företagen i 

Sverige. Eftersom den största förändringen de senaste åren har skett inom användningen av 

kontanter anser vi att detta är den mest intressanta aspekten att undersöka (Internetstiftelsen i 

Sverige, 2015). Är effekterna av det kontantlösa samhället enbart positiva eller finns det även 

negativa aspekter? Detta är frågor som vi vill undersöka.  

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar det kontantlösa samhället SME-företag? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att synliggöra de effekter som förändringen mot det kontantlösa 

samhället har på svenska SME-företag. 

1.5 Disposition  

Inledning  

I det här kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen samt problematisering, 

problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med denna beskrivning av uppsatsens 

disposition.  

Uppsatsens metod  

I det här kapitlet beskrivs uppsatsens metod och ansats. Kapitlet innehåller även en beskrivning 

av vilken typ av data studien kommer behandla samt val av sekundärdata.  

Teori 

I det här kapitlet diskuteras den utformade modellen och teorier kring denna. Kapitlet 

presenterar en bakgrund till företags betalningsströmmar, betalsättens dimensioner samt 

betalsättens påverkan på företag. Kapitlet avslutas med uppsatsens hypoteser.  
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Empirisk metod  

I det här kapitlet beskrivs uppsatsens urval och tillvägagångssätt för datainsamling. Därefter 

diskuterar operationaliseringen uppsatsens val av populationsurval och beroende- och 

oberoende variabler. Kapitlet avslutas med att behandla studiens validitet och reliabilitet.  

Empirisk analys  

I det här kapitlet presenteras empirin som framkommit vid undersökningen. Det genomförs en 

analys som jämför teorin med empirin och redogör skillnader och likheter mellan dessa. 

Slutsatser  

I det här kapitlet diskuteras undersökningens slutsats utifrån resultatet som är framtaget. 

Slutligen riktas självkritik mot uppsatsen, implikationer diskuteras och förslag ges på fortsatt 

forskning.  
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2. Metod 

I detta kapitel redogörs uppsatsens metod som syftar till att förklara hur det kontantlösa 

samhället påverkar svenska SME-företag. Det argumenteras även för valet av ansats och 

studiens kvantitativa metodval.  

2.1 Uppsatsens metod  

Syftet med undersökningen är att synliggöra den påverkan som det kontantlösa samhället har 

på SME-företag. För att få en större förståelse kring hur de olika valen av betalsätt påverkar 

SME-företag har vi tagit del av teorier som berör ämnet och en befintlig modell som mäter 

betalsättens dimensioner. Efter att ha sett potential i den befintliga modellen hämtad från The 

2008 Survey of Consumer Payment Choice gjord av Kevin Foster, Erik Meijer, Scott Schuh och 

Michael A. Zabek på uppdrag av Bank of Boston utvecklades och anpassades den till vår 

undersökning. Den framtagna modellen presenteras i teorikapitlet. Utifrån modellen har sedan 

hypoteser formats som innehåller de olika dimensioner som kan påverka SME-företag. Dessa 

hypoteser prövas med hjälp av empiriska data. Resultatet av denna empiriska data beskrivs 

sedan i analysen. Resultatet mäts på ett objektivt sätt utifrån behovet att förklara orsakssamband 

mellan olika faktorer av det kontantlösa samhället och dess påverkan på svenska SME-företag. 

Denna typ av design kallas för en deduktiv ansats (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). 

Anledningen att vi skapade en modell är för att det finns begränsat utbud av tidigare forskning 

kring ämnet. Modellen visar hur SME-företag påverkas av kontantlöshet, vilket krävde att vi 

undersökte betalmedlens form och egenskaper. Modellens uppbyggnad gör att vi fångar 

betalningsformernas påverkan på SME-företag. Nackdelen med en deduktiv ansats är att vi på 

förhand har bestämt vad som ska undersökas. Detta kan bidra till att väsentlig information 

försummas och att fel slutsatser dras (Jacobsen, 2002).  

För att undersöka variabler som visar hur det kontantlösa samhället påverkar SME-företag har 

det genomförts en studie med kvantitativ metod som innefattar insamling av data. En kvantitativ 

metod koncentrerar sig på antal, mängd och frekvens av kvantifierbara variabler till skillnad 

från en kvalitativ metod som koncentrerar sig på ord som analyseras (Christensen, Engdahl, 

Grääs & Haglund, 2016; Jacobsen, 2002). Kvantitativ metod passar till denna studie då vi vill 

undersöka de olika dimensionernas påverkan på SME-företag. Ett kvalitativt tillvägagångsätt 

är en annan metod som hade varit möjlig. En kvalitativ metod ger en djupare kunskap och lägger 

stor vikt vid ordval (Åsberg, 2001). Det resulterar i en mer ingående insikt genom att enbart 
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tillfråga ett fåtal individer (Davidson & Patel, 2003). Fördelen med en kvalitativ metod är det 

flexibla tillvägagångssättet då den går att anpassa under studiens gång och kombinera med 

andra metodval. Dessa fördelar är dock inte relevanta för vår frågeställning då vi undersöker en 

större population samt att vi vill undvika att påverka respondenterna vilket bidrar till en 

objektivitet (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2016).  

Sekundärdata har använts i form av vetenskapliga artiklar och litteratur. Anledningen till att vi 

har använt oss av sekundärdata är att den är insamlad av någon annan och sparar därför oss tid. 

Forskare kan använda befintliga data som är gjord utifrån ett urval med god kvalitet för att 

förtydliga slutsatsen (Davidson & Patel, 2003).  
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3. Teori  

För att kunna förklara påverkan av ett kontantlöst samhälle på SME-företag presenteras 

teorikapitlet. Teorikapitlet visar vad följderna blir i SME-företag när det sker värdeutbyten 

med olika betalningsformer. Detta kapitel syftar därmed till att skapa en förståelse för de 

problem som vår studie kommer att undersöka.  

3.1 Företags betalningsströmmar 

För att få en klarare bild över hur, när och i vilken del av företaget värdeströmmar i form av in- 

och utbetalningar sker presenteras denna teoridel. Genom att förstå när och hur de olika 

betalformerna används kan vi också se vad följderna blir för SME-företag när det sker ett 

värdeutbyte med olika former av betalningsmedel.  

I SME-företag sker olika värdeströmmar i form av inbetalningar och utbetalningar, vilket 

innebär att pengar kontinuerligt går in och ut från företaget. Dessa värdeströmmar är 

transaktioner som sker med olika typer av betalningsmedel. Vanliga betalningsmedel som ett 

företag använder sig av är kontanter, betal- och kreditkort, post- och bankgiro och digitala 

betalningssätt som Swish. De olika formerna av betalningsmedel är ständigt i en förändrings- 

och anpassningsfas gentemot marknaden och dennas krav, detta är något som företagen också 

kan utnyttja. Den ökade volymen internationella transaktioner, innovationer inom teknik och 

förändringar i konsumenters betalningsvanor är exempel på förändringar som har påverkat 

betalningsmedlen. De digitala betalningsmedlen har utvecklats de senaste årtiondena och 

bidragit till uppkomsten av nya sätt att hantera betalningstransaktioner, samtidigt som 

användningen av andra betalformer minskat (Gruschow, Kemper, & Brettel, 2016).  Effekterna 

av digitaliseringen på betalningsprocessen är exempelvis att företag har ett stort utbud av 

betalningsalternativ och därmed en möjlighet att dra ner på kostnader och optimera det 

administrativa arbetet (Cuylen, Kosch, & Breitner, 2016). SME-företag kan ha svårigheter att 

följa den tekniska utvecklingen då de har begränsade resurser, högre alternativkostnader och 

vanligtvis en bristande kunskap kring tillämpning av tekniska resurser (Quinton m.fl, 2017). 

Företag bestämmer själva vilket utbud av betalningsmedel de ska erbjuda till företagets 

intressenter som kunder, leverantörer och återförsäljare. Utbudet av betalningsmedel har en 

direkt påverkan för företaget, då det exempelvis reglerar marknadsandelen och kostnaden 

(Gruschow, Kemper, & Brettel, 2016).  
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De flesta SME-företag har rutinutbetalningar som oftast betalas i slutet av varje månad. Dessa 

rutinutbetalningar kan exempelvis vara fakturor som hyra, el, vatten och telefonräkningar. Det 

vanligaste sättet att betala dessa fakturor är genom internetbaserade betalningssystem 

(Olufunke, Olusegun, & Ayodele, 2009). E-fakturering är en elektronisk överföring av 

fakturering eller betalningsinformation som blev känd under slutet av 1900-talet och förändrade 

sättet att betala fakturor. Dessa internetbaserade betalningssystem kan fyllas i manuellt varje 

gång företaget får en faktura eller betalas automatiskt genom internetbank eller andra 

elektroniska medel. Fördelarna för företag att använda elektroniska betalningsmedel är låga 

driftkostnader, färre administrativa fel och eliminering av försening av posten. Ett företag som 

erbjuder elektronisk betalning har även en skyldighet att ha säkra betalningssystem. Företaget 

måste vara säker på vem betalningen kommer från och att dokumentet inte har manipulerats 

under processen (Hernandez-Ortega & Jimenez-Martinez, 2013).  

Företag har även utbetalningar till leverantörer. Betalningen sker via banken, elektroniskt eller 

kontant till leverantören. Karin Brunsson (2008) menar att det inte alltid är relevant eller 

effektivt att betala kontant, speciellt inte när det sker en transaktion med en större summa 

pengar. Då används några av de andra betalningsformerna (Brunsson, 2008).  

Det sker även inbetalningar i ett företag, dessa kommer främst från kunder. Konsumenter 

använder ofta kontanter eller betalkort vid konsumentköp. Trots att kortbetalning och kontanter 

innebär höga kostnader för företag är detta de två vanligaste betalningsformerna när det sker en 

transaktion mellan konsumenter och företag. Det finns två olika bankkort, betal- och kreditkort. 

Kreditkort används vid större transaktionsbelopp då de höga kostnaderna är oproportionerliga 

vid transaktioner av små belopp (Gruschow, Kemper, & Brettel, 2016).  

Det kan även ske andra sorters inbetalningar och utbetalningar i ett företag, exempelvis ränta, 

moms, bidrag eller kundfordring. Dessa transaktioner sker på samma sätt som utbetalningar till 

leverantörer, alltså främst med fakturering eller förskottsbetalning.  

Nästintill alla utbetalningar som görs i ett företag är kontantfria medan inbetalningar sker både 

med och utan kontanter. Den delen av företagets betalningsprocess som inte är kontantfri är 

transaktionen mellan konsument och företag. Vanligtvis erbjuder företaget konsumenterna att 

betala med ett kontantfritt alternativ, exempelvis kort, om det är en transaktion med ett lägre 

belopp och fakturering vid större belopp. Detta innebär att företag som har lågt antal 

transaktioner med kunder men med större belopp tenderar att hantera kontanter i mindre 
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utsträckning. Det leder också till att vissa branscher är mer utsatta för det kontantlösa samhället 

eftersom de tenderar att ha ett större antal transaktioner (Gruschow, Kemper & Brettel, 2016; 

Olufunke, Olusegun & Ayodele, 2009).  

Nedanstående modell visar de olika betalningsströmmarna som sker i ett företag. Den streckade 

pilen visar betalningstransaktioner som använder både kontanter och kontantfria 

betalningsmedel. De heldragna pilarna är betalningstransaktioner som redan är kontantfria.  

Steg 1: Rutinutbetalningar som exempelvis hyra, el, vatten och telefonräkning 

Steg 2: Leverantörsskulder och kundfordringar  

Steg 3: Övriga in- och utbetalningar som exempelvis ränta, moms och skatt  

Steg 4: Försäljning  

 

 

 

Figur 3.1 SME-företags värdeströmmar 

Modellen visar tydligt att Steg 1–3 redan är kontantlösa. Det steg där det fortfarande används 

kontanter är Steg 4. I detta steg sker inbetalningar från kunder. Detta innebär att företag som 

har många transaktioner med kunder potentiellt hanterar kontanter i större utsträckning än 

företag som har få transaktioner. Som vi tidigare nämnt kan detta också variera beroende på 

vilken bransch som företaget verkar inom då vissa branscher har fler dagliga transaktioner än 

andra, ett exempel på detta är dagligvaruhandeln. Gruschow, Kemper och Brettel (2016) menar 

också att kontanter är den vanligaste betalformen vid mindre transaktioner. Utifrån denna teori 

har vår första och andra hypotes formulerats. Hypotes 1 bygger på antagandet att kunderna är 
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den intressent som i störst grad fortfarande hanterar kontanter. Hypotes 2 bygger på antagandet 

att större utsatthet av det kontantlösa samhället, i detta fall ett högt antal av transaktioner med 

låga belopp, leder till en ökad användning av kontanternas substitut. Därmed vill hypotesen 

visa på om dessa företag har en högre grad av acceptans för dessa substitut.  

H1: Företag som har få och stora transaktioner är mindre utsatta för det kontantlösa 

samhället. 

H2: Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till ökad acceptans för substitut till 

kontanter som betalmedel.  

3.2 Betalsättens dimensioner 

För att få en större förståelse kring hur de olika valen av betalsätt påverkar SME-företagen har 

vi tagit del av de teorier som berör ämnet. Vi har valt att utgå från åtta dimensioner som 

beskriver och karaktäriserar betalformerna och påverkar företagen på olika sätt. Dessa är 

hämtade från undersökningen The 2008 Survey of Consumer Payment Choice gjord av Kevin 

Foster, Erik Meijer, Scott Schuh och Michael A. Zabek på uppdrag av Bank of Boston. De 

dimensioner som kommer att beröras är acceptans för betalmedlet, förvärv och installation, 

kontroll över timing, kostnad, enkelhet i användning, spårbarhet, snabbhet i betalning och 

säkerhet.  

Nedan följer en tabell som definierar dessa olika dimensioner. 

Tabell 3.1 Definitioner av betalsättens dimensioner 

Dimension Förklaring 

Acceptans för betalmedel Med acceptans för betalmedlet syftar författarna på hur stor 

acceptansen är för de olika betalmedlen bland företagen.  

Förvärv och Installation Förvärv och installation undersöker om det förekommer något krav 

på företagen när det kommer till specifik utrustning som krävs av 

företagen för att tillhandahålla det givna betalmedlet.  

Kontroll över timing Kontroll över timing syftar till hur väl företagen själva kan 

kontrollera flödet av värden som uppstår när man använder de olika 

betalmedlen. 

Kostnad Kostnad innebär den kostnad som uppstår för att använda varje 

betalform. 

Enkelhet i användning Med enkelhet i användning menar författarna hur mycket underhåll 

och insats som krävs av företagen för att tillhandahålla 

betalformerna. 

Spårbarhet Spårbarhet innebär hur väl de olika betalformerna erbjuder 

företagen en möjlighet att spåra och kontrollera varje transaktion 
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Snabbhet i betalning Med snabbhet i betalning menas hur lång tid det tar för företaget vid 

transaktionstillfället. 

Säkerhet Säkerhet syftar på hur väl företagen blir skyddade mot olika typer av 

brottslighet och mot misstag i verksamheten. 

(Foster, Meijer, Schuh, & Zabek, 2008) 

 

Dessa dimensioners relevans har mätts med en pilotstudie där vi kontrollerade att just dessa är 

betydelsefulla för och påverkar SME-företag. Resultatet av denna studie visade att dessa åtta 

dimensioner täcker de väsentliga områdena kopplat till valet av betalmedel (se bilaga 2). Nedan 

följer en sammanställning över betalsätten utifrån dessa dimensioner.  

3.2.1 Kontanter 

Acceptans för betalmedlet. Kontanter är den mest likvida formen av betalsätt. Om man har 

tillgängliga kontanter kan dessa direkt utbytas till något annat i form av handel eller byten av 

olika slag. Detta gör att acceptansen för kontanter är hög (Lorenz, 2009). Däremot kan kontanter 

förekomma i olika former genom valutor. Detta påverkar likviditeten eftersom företag som 

accepterar utländsk valuta inte omedelbart kan omsätta denna.  

Förvärv och installation. Om ett företag vill använda sig av kontanter som betalform krävs inga 

direkta förvärv eller installation. Företag kan välja att ha kontanterna liggandes på golvet. 

Däremot vill företagen skydda sina kontanter och använder sig därför ofta av kassalådor, 

värdeskåp, mynträknare och liknande utrustning. Därmed blir graden av förvärv och installation 

låg. 

Kontroll över timing. Vid användning av kontanter som betalmedel sker utbytet i realtid mellan 

två fysiska personer. Direkt efter detta utbyte uppstått kan båda parter kontrollera det (Lorenz, 

2009). Därmed uppstår ingen kapitalbindning och graden av kontroll över betalningens timing 

är hög. 

Kostnad. Kontanter medför inte några transaktionskostnader då den sker i realtid mellan två 

fysiska personer utan inblandning av en tredje part. Kontanter medför inte heller någon 

tvingande kostnad för användning. Däremot väljer företag med hög grad av kontanthantering 

att använda sig av exempelvis säkra kassalådor och maskiner som räknar kontanterna som 

därmed också medför kostnader. Företag som använder kontanter som betalsätt kan därför med 

hjälp av sådana verktyg skapa en snabb betalningsprocess. Däremot krävs inte någon avancerad 

teknologi för att processen ska fungera (Wakamori & Welte, 2017). Ytterligheten är att 
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kontanterna räknas för hand och förvaras utan säkerhet. Därmed blir graden av dimensionen 

Kostnad för kontanter låg. 

Enkelhet i användning. Kontanter har en hög grad av legitimitet eftersom människor litar på 

och förstår dess värde i den lokala valutan (Yang, 2007). Kontanter kräver inte heller några 

särskilda åtaganden och har inget informationskrav, givet att kontanterna är äkta. När kontanter 

används är denna transaktion inte heller bunden till personliga handlingar (Llewellyn, 2015). 

Därför har kontanter hög grad av enkelhet i användningen.  

Spårbarhet. Kontanter har olikt de andra typerna av betalning en låg grad av spårbarhet då de 

inte är knutna till personliga handlingar och vanligtvis inte kan påvisas vara stulna eller om 

betalaren verkligen är den rätta ägaren (Horgby, Särnqvist, & Korsell, 2015). På grund av detta 

har kontanter en låg grad av spårbarhet. 

Snabbhet i betalning. Eftersom en betalning med kontanter kräver en viss insats från båda parter 

kan detta påverka snabbheten i betalningen. Jämfört med de andra betalformerna som denna 

studie lyfter är kontanter den betalform som kräver den högsta graden av inblandning av båda 

parter. Däremot kan betalningen göras snabbt ur det perspektivet att den är fullbordad 

omedelbart. Därmed är graden av snabbhet hög för kontanter. 

Säkerhet. Genom att använda sig av kontanter som betalningsform kan företag direkt 

kontrollera om betalningen är korrekt. Vid användningen av kontanter finns även risken för att 

delar av betalningen försvinner, exempelvis genom misstag men också via stöld av personal 

och liknande. Detta gör att användningen av kontanter som betalmedel kan leda till viss 

osäkerhet i exempelvis bokföringsarbetet (Hancock & Humphrey, 1997). På grund av 

kontanters likviditet och förmåga att snabbt omsättas till annat kan företag bli utsatta för 

brottslighet i form av fysiska rån och förfalskning av pengar (Lorenz, 2009). På grund av detta 

blir graden av säkerhet för kontanter låg. 

3.2.2 Bankkort 

Acceptans för betalmedlet. Bland de substitut till kontanter vi lyfter fram i denna studie är 

bankkorten den allra vanligaste. Detta beror på att betalningsformen uppfattas som säker och 

lättillgänglig i förhållande till de andra substituten till kontanter (Szmigin & Foxall, 1999). 

Kortbetalning är den vanligaste betalformen bland privatpersoner i Sverige idag och detta 

medför att denna form får en hög grad av acceptans, även utifrån ett kundperspektiv då en stor 
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andel av företagen erbjuder denna betalform. Därmed blir graden av acceptans för bankkorten 

hög. 

Förvärv och installation. Det som krävs av företagen för att kunna utnyttja och erbjuda denna 

typ av betalsätt är att man har tillgång till den utrustning som krävs, vanligen en kortterminal, 

vilket medför en fast kostnad i form av hyra (Ching & Hayashi, 2010). Därför blir graden av 

denna dimension hög 

Kontroll över timing. Vid användning av denna betalform uppstår en viss tidsförskjutning innan 

pengarna når det givna kontot, det uppstår alltså en viss tidsförskjutning då banken ”sitter på” 

pengarna. Detta innebär att det uppstår en kapitalbindning innan pengarna når företagen. 

Därmed blir graden av kontroll över timing låg. 

Kostnad. Bankkort medför både fasta och rörliga kostnader. Företagen behöver vid vissa former 

av avtal betala en summa för varje transaktion som sker via kortbetalning, antingen en summa 

som är fast vid varje transaktion eller en procentsats av transaktionens värde (Ching & Hayashi, 

2010). Detta har lett till att många företag som i sin verksamhet har stort antal transaktioner valt 

att sätta en gräns på det lägsta belopp man är villig att acceptera vid kortbetalning eftersom 

kostnaderna då tar en stor del av produkternas vinstmarginal. Utöver detta tillkommer också 

kostnaden för att ha ett företagskonto på banken (Lee, 2014). På grund av detta blir graden av 

dimensionen Kostnad för bankkorten hög. 

Enkelhet i användning. Eftersom denna typ av betalning är den vanligaste i Sverige tyder detta 

på en hög grad av enkelhet i användningen. Däremot krävs viss utrustning, exempelvis en 

kortterminal för att kunna tillhandahålla denna betalform. Därmed har bankkorten en hög grad 

av enkelhet i användningen. 

Spårbarhet. Användningen av denna betalform leder till att företagen kan få en mer överskådlig 

blick över transaktionerna som sker i verksamheten och därmed underlättar andra aspekter av 

verksamheten, exempelvis bokföringsarbetet eftersom transaktionerna ger en större spårbarhet. 

Tack vare detta ger bankkorten en hög grad av spårbarhet. 

Snabbhet i betalningen. Denna typ av betalform har en hög grad av snabbhet. Den som sköter 

betalningen behöver endast godkänna denna digitalt och kunden behöver ange sin PIN-kod. 
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Idag finns även kort som erbjuder kunden en betalning utan kodanvändning vid mindre belopp 

vilket ökar snabbheten ytterligare (Lee, 2014). 

Säkerhet. Att använda sig av denna typ av betaltjänst som är kopplad till ett bankkonto öppnar 

däremot för risken att bli rånad på digitalt sätt. Skillnaden mot de fysiska rånen som kontanter 

medför är att ingen fysisk person utsätts för skada. Företag kan också skydda sig mot 

förfalskade pengar då betalningen sker digitalt (Willey & White, 2013). Därmed har bankkorten 

en hög grad av säkerhet 

3.2.3 Post- och Bankgiro 

Acceptans för betalmedlet. Av de betalmedel vi valt att undersöka är denna typ den minst 

likvida. Post- och bankgiro används till största del av företag vid betalning av fakturor (Hancock 

& Humphrey, 1997). Företag som vill använda sig av post- och bankgiro måste kunna visa att 

man uppfyller krav och olika aspekter inom kapitalstruktur, riskhantering och teknik. Detta 

leder till att acceptansen för detta betalmedel är hög (Sneddon Little, 2002). 

Förvärv och installation. För att få kunna använda sig av post- och bankgiro som betalmedel 

ställs vissa krav på företagen. Dessa krav fungerar som kvalifikationer för att få använda sig av 

tjänsterna. Företagen som vill använda denna typ av betalform måste kunna visa att man 

uppfyller krav och olika aspekter inom kapitalstruktur, riskhantering och teknik. Detta innebär 

att legitimiteten för denna betalform är hög (Sneddon Little, 2002). Eftersom dessa krav ställs 

kan denna betalform vara komplicerad att använda för SME-företag. Därmed blir graden av 

dimensionen Förvärv och installation hög. 

Kontroll över timing. När denna betalform används uppstår det viss förskjutning i överförandet 

av pengar, oftast några bankdagar. Detta leder därför till att det uppstår en viss kapitalbindning 

och att banken har förfogande över pengarna till dess att betalningen kan slutföras (Thompson, 

1964). Därmed blir kontrollen över timing låg. 

Kostnad. Att använda sig av denna typ av betaltjänst är likt bankkorten inte gratis. Användning 

av både bank- och postgiro har oftast en fast årskostnad som tillkommer för företagen. 

Dessutom tillkommer bankkostnader för konton som krävs för att använda sig av denna 

betalform. Att företagen kopplar sitt giro-konto till ett bankkonto där pengarna lagras digitalt 

medför därmed också en kostnad för företagen (Thompson, 1964). På grund av detta har post- 

och bankgiro en hög grad av dimensionen Kostnad. 
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Enkelhet i användning. Att använda sig av denna betalform kräver av företagen att de antingen 

har tillgång till en dator så att betalningen kan göras digitalt eller att de fyller i en betalningsavi 

(Sneddon Little, 2002). Detta gör att enkelheten i användningen för företag är låg.  

Spårbarhet. På grund av att det ställs höga krav på de företag som vill använda denna betalform 

men även på själva betalningen är graden av spårbarhet i denna betalform hög då den kan 

härledas på ett enkelt sätt. Alltså har girobetalningar en hög grad av spårbarhet. 

Snabbhet i betalning. Med tanke på att det krävs en del uppgifter av betalaren vid denna 

betalform är graden av snabbhet i denna betalning låg. Dessa uppgifter gör att företag tvingas 

mata in siffror digitalt eller fylla i en avi (Sneddon Little, 2002). 

Säkerhet. Att använda sig av denna typ av betalform har likt vid användningen av bankkorten 

en viss påverkan på andra delar av verksamheten, exempelvis bokföringsarbetet, genom att 

detta ger en spårbarhet och klar bild över flödena av pengar i en verksamhet i förhållande till 

kontanter. Denna typ av betalmedel är däremot ett säkert alternativ då den inte kräver någon 

hantering av varken fysiska kontanter eller verktyg och hjälpmedel som gör det (Hancock & 

Humphrey, 1997). Därmed har detta betalsätt en hög grad av säkerhet. 

3.2.4 Mobila betalsätt 

Acceptans för betalmedlet. De mobila betalsätten är den yngsta formen av betalning i denna 

studie. Denna form är ännu inte fullt accepterad bland företagen. Förklaringen till detta är att 

tilltron till mobila tjänster inte är tillräcklig för att bli accepterad som betalmedel i alla företag 

(Schierz, Schilke, & Wirtz, 2010). Därmed blir graden av acceptans för detta betalsätt låg. 

Förvärv och installation. Att använda sig av dessa tjänster kräver oftast inte mer än att man 

som företag registrerar sig för de olika tjänsterna. Det behövs från företagens sida ingen viss 

typ av utrustning eller liknande, däremot krävs det av kunden att de har tillgång till korrekt 

utrustning exempelvis i form av en mobiltelefon (Kim & Mirusmonov, 2010). Graden av 

Förvärv och installation blir därför låg. 

Kontroll över timing. Vid användandet av mobila betaltjänster kommer pengarna tillhanda för 

företagen snabbare än vid bankkorts- och giroanvändning. Däremot lagras pengarna på samma 

sätt då även de mobila tjänsterna kräver att man kopplar dem till ett bankkonto och därmed 
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lagras digitalt (Abrahão, Moriguchi, & Andrade, 2016). Eftersom de mobila betalformerna kan 

erbjuda en omedelbar betalning är graden av kontroll över timing hög. 

Kostnad. Användningen av mobila betaltjänster, som i många fall är gratis för kunderna, 

innebär vissa kostnader för företagen. Tjänsterna är inte gratis att använda och dessutom 

tillkommer i många fall en viss procentsats som tillfaller företagen bakom dessa tjänster 

(Abrahão, Moriguchi, & Andrade, 2016). Därmed blir kostnaden för detta betalsätt hög. 

Enkelhet i användning. Vid användning av mobila betaltjänster är företagets grad av 

inblandning vid transaktionsögonblicket låg, istället ställs krav på kunden att genomföra 

betalningen. Detta gör att denna betalform har en hög grad av enkelhet i användningen, ur ett 

företagsperspektiv (Abrahão, Moriguchi, & Andrade, 2016). 

Spårbarhet. Företag som väljer att använda sig av mobila betaltjänster får likt kontanter en 

omedelbar säkerhet att betalningen blivit korrekt då de kan kontrollera detta direkt efter att 

betalningen skett. Detta leder också till en hög grad av spårbarhet då transaktionerna lagras på 

samma sätt som vid bankkortsanvändning. Däremot kan man via de mobila betalsätten få mer 

information om betalaren (de Kerviler, Demoulin, & Zidda, 2016). 

Snabbhet i betalning. De mobila betaltjänsterna ger företagen en omedelbar försäkran om att 

betalningen tillkommit dem utan den kapitalbindning som uppstår vid användning av post- och 

bankgiro och bankkort (Schierz, Schilke, & Wirtz, 2010). Detta gör att graden av snabbhet i 

betalningen är hög.  

Säkerhet. Störningar i servrar och andra tekniska felaktigheter är orsaker som kan påverka och 

störa denna typ av betalform, något som inte påverkar kontanter. Acceptansen för denna form 

av betalning är däremot inte fullt utbredd bland företagen ännu. Det som oroar företagen mest 

är just säkerheten och tillförlitligheten i dessa tjänster (Schierz, Schilke, & Wirtz, 2010). 

Därmed är graden av säkerhet i detta betalsätt låg. 

3.2.5 Sammanställning 

För att tydliggöra och sammanfatta hur de olika betalformerna påverkar företag har en tabell 

sammanställts. Det betalsätt som har högst grad av den givna dimensionen rankas som 1 och 

det betalsätt som har lägst grad rankas som nummer 4.  
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Tabell 3.2 Teoretisk ranking 

 Kontanter Bankkort Post- & Bankgiro Mobila betalsätt 

Acceptans 2 1 3 4 

Förvärv & Installation 4 2 1 3 

Kontroll över timing 1 3 4 2 

Kostnad 4 2 1 3 

Spårbarhet 4 3 1 2 

Snabbhet 3 2 4 1 

Enkelhet 1 2 4 3 

Säkerhet 4 2 1 3 

3.3 Betalsättens påverkan på företagen 

Utifrån tabell 3.2 kan man se att användningen av de olika betalformerna påverkar företagen på 

olika sätt. Genom att tolka de olika dimensionerna kan vi sammanfatta de olika betalformerna 

samt formulera hypoteser. 

3.3.1 Kontanter 

När ett företag väljer att använda sig av kontanter som betalform har detta en rad effekter på 

företaget. Acceptansen för detta betalmedel är väldigt hög vilket leder till att de flesta kunderna 

kommer att kunna förstå och använda sig av betalformen. Det ställs inte heller några särskilda 

krav på företag för att kunna använda sig av kontanter vilket gör denna betalform lättillgänglig 

och enkelt att använda i förhållande till de andra betalformerna (Wakamori & Welte, 2017). 

Vid användningen av kontanter kan företagen direkt kontrollera betalningen och omedelbart 

omsätta kontanterna. Detta leder däremot också till att kontanter är det mest lämpade betalsättet 

för företag som vill komma undan skatt och förskingra pengar (Lorenz, 2009). De kontantlösa 

betalsätten försvarar detta och leder därmed till ökad säkerhet. Att använda kontanter leder 

också till att dessa måste lagras på ett säkert sätt. Detta medför både att företagen då utsätts för 

risken med fysiska rån men även att de måste säkerställa denna lagring med viss utrustning som 

kan innebära höga kostnader för företagen. Detta gäller dock inte för de kontantlösa betalsätten 

eftersom de är digitala (Llewellyn, 2015). Detta ökar säkerheten på arbetsplatsen. Däremot 

behövs ingen särskild utrustning eller liknande för att erbjuda kontanter som betalmedel vilket 

gör denna betalform lätt att implementera jämfört med de andra typerna som kräver visst 

förvärv och installation (Llewellyn, 2015). 

H3: Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till större säkerhet på arbetsplatsen 
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3.3.2 Bankkort 

Bankkorten är det mest använda substitutet till kontanter sett till antal transaktioner. Detta gör 

att användningen av detta betalmedel accepteras bland kunderna. Bankkortsanvändningen 

ställer däremot vissa krav på företagen. Det krävs korrekt utrustning för att kunna tillhandahålla 

denna betalform (Lee, 2014). Dessutom leder användningen av bankkorten till att det uppstår 

en viss tidsförskjutning innan pengarna tillfaller företaget, detta påverkar företagens kontroll 

över betalningens timing. Däremot innebär användningen av bankkorten att företagen får en 

hög grad av spårbarhet av sina transaktioner samt att säkerheten vid dessa betalningar är hög 

jämfört med kontanter (Ching & Hayashi, 2010).  

H4: Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till en större spårbarhet 

H5: Större utsatthet för det kontantlösa samhället påverkar kontrollen över betalningens 

timing  

3.3.3 Post- och Bankgiro 

Post- och Bankgiro påminner i många aspekter om bankkorten. Likt bankkorten innebär denna 

betalform att det uppstår en kapitalbindning genom en tidsförskjutning. Skillnaden är att post- 

och bankgiro används av företagen som en inbetalningstjänst med hjälp av ett gironummer. 

Företagen som vill använda sig av girobetalningar måste uppfylla en rad krav vilket leder till 

att betalningen blir säker och spårbar (Hancock & Humphrey, 1997). Att använda denna 

betalform innebär att företag kan undvika att hantera kontanter vilket i sin tur innebär en 

minskad risk för exempelvis rån. Däremot tillkommer nya kostnader och högre krav på 

företagen kopplat till denna betalform (Thompson, 1964). 

H6: Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till nya och högre kostnader kopplat 

till betalning 

3.3.4 Mobila betalsätt 

De mobila betalsätten ger en möjlighet för företagen att omedelbart kunna kontrollera och 

säkerställa att transaktionen blir korrekt. Detta gör att denna betalform, tillsammans med 

kontanter, har den högsta graden av kontroll av timing. Att använda sig av dessa betalsätt är 

också en lösning som inte ställer samma krav på företagen som både bankkorten och 

girobetalningarna gör (Lloyd, Antonioletti, & Sloan, 2016). Dessutom krävs det mindre 

delaktighet vid transaktionsögonblicket, ur företagens perspektiv, än vad det gör vid de övriga 

betalsätten. Denna delaktighet förflyttas istället till kunden som slutför betalningen (Abrahão, 

Moriguchi, & Andrade, 2016). Detta innebär att denna betalform har en hög grad av enkelhet 
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och snabbhet ur företagens perspektiv då kunderna gör det mesta arbetet kopplat till 

betalningen. Däremot är säkerheten och tillförlitligheten till dessa tjänster ännu inte tillräckligt 

stor för att vara en accepterad betalform i alla företag (Schierz, Schilke, & Wirtz, 2010). 

H7: Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till enklare betalningslösningar  

H8: Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till snabba betalmedel 

3.4 Teknologiacceptansmodellen (TAM) 

Eftersom förändringen mot det kontantlösa samhället främst beror på teknologisk utveckling är 

det också relevant att lyfta fram denna teori. Teknologiacceptansmodellen (TAM) beskriver hur 

människor och organisationer reagerar på ny teknologi. Modellen visar vad som påverkar valen 

när man står inför ny teknologi och vilka faktorer som spelar in (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 

1989). 

Davis (1989) menar att när en person eller organisation står inför ny teknologi spelar en rad 

olika faktorer en avgörande roll om denna teknologi accepteras eller förkastas. De två 

dominerande faktorerna grundar sig i två avgörande frågor, perceived usefulness och perceived 

ease of use. Den första av de två faktorerna, perceived usefulness (uppfattad nytta), definieras 

som att teknologin kommer att hjälpa organisationen att utföra sin verksamhet på ett bättre sätt. 

Den andra faktorn, perceived ease of use (uppfattad lättanvändbarhet), syftar istället på 

huruvida den nya teknologin är lättanvänd (Davis, 1989).  

Davis, Bagozzi & Warshaw (1989) presenterar följande modell för att förklara sambandet 

mellan dessa två externa variabler och deras påverkan på den slutgiltiga användningen. 

 
Figur 3.2. Teknologiacceptansmodellen 

Det första steget i modellen, external variables, är de tidigare nämnda faktorerna uppfattad 

nytta och uppfattad lättanvändbarhet. Davis (1989) hävdar att det finns en rad olika faktorer 

som även spelar in med att detta är de två huvudsakliga skälen till att teknologi accepteras eller 



Andersson & Lindblom 

 

29 
 

 

förkastas. Nästa steg är attitude toward using vilket innebär de attityder som användaren har 

till den nya teknologin. Denna attityd bildas av den uppfattade nyttan och lättanvändbarheten. 

Upplever användaren både en nytta och en lättanvändbarhet bildas en positiv attityd som sedan 

går vidare till nästa steg, Behavioural Intention to Use. Detta steg definieras som den subjektiva 

sannolikheten att utföra att specifikt beteende, i detta fall att använda den nya teknologin (Davis 

F. D., 1989). Denna intention avgör sedan om teknologin kommer att användas eller inte, vilket 

leder till det sista steget, Actual System Use (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989). 

Denna teori visar på de frågor SME-företagen ställs inför när de möts av ny teknologi. I vår 

studie innebär detta att implementera nya betalsätt i företaget. Teorin säger att om användningen 

av den nya teknologin uppfattas som komplicerad kan företaget avstå från att använda den. 

Detta kopplar vi även till den tidigare dimensionen som berör förvärv och installation och 

formulerar följande hypotes.   

H9: Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till mer komplicerat förvärv och 

installation av nya betalmedel  

3.5 Sammanfattning och hypoteser 

För att sammanfatta teori-avsnittet kan man säga att de olika betalsätten påverkar SME-

företagen på olika sätt. Dessa effekter beror på hur företagen är utformade och i vilken bransch 

de verkar. De olika effekterna berör också olika delar av verksamheten och till viss del även 

kunderna.  

Efter en omfattande genomsökning av befintlig litteratur har vi inte kunnat hitta något resultat 

vad gäller hur denna förändring till ett allt mindre kontanthanterande samhälle påverkar SME-

företagen. Det har lett oss till att formulera nedanstående hypoteser utifrån den teori vi tagit del 

av. Dessa hypoteser bygger på den befintliga undersökning som gjorts utifrån betalsättens 

dimensioner i USA (Foster, Meijer, Schuh, & Zabek, 2008). 

H1: Företag som har få och stora transaktioner är mindre utsatta för det kontantlösa 

samhället. 

H2: Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till ökad acceptans för substitut till 

kontanter som betalmedel  

H3: Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till större säkerhet på arbetsplatsen 

H4: Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till en större spårbarhet 
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H5: Större utsatthet för det kontantlösa samhället påverkar kontrollen över betalningens 

timing  

H6: Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till nya och högre kostnader kopplat 

till betalning 

H7: Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till enklare betalningslösningar  

H8: Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till snabba betalmedel  

H9: Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till mer komplicerat förvärv och 

installation av nya betalmedel  
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4. Empirisk metod  
Kapitlet inleds med en beskrivning av urvalet och datainsamlingen. Därefter förklaras 

datainsamlingsmetoden, operationalisering, validitet och reliabilitet. I avsnittet 

operationalisering förklaras de beroende och oberoende variablerna som ligger till grund för 

enkäten.   

4.1 Urval 

Det finns två möjliga inriktningar av urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval skulle innebära att respondenterna slumpmässigt 

valdes från en undersökningspopulation, alltså SME-företag (Denscombe, 2016). Det är inte 

möjligt för oss att genomföra ett sannolikhetsurval då vi inte har möjligheten att inkludera ett 

tillräckligt stort urval och inte har tillräckligt mycket information om 

undersökningspopulationen. Det finns inget register på alla SME-företag i Sverige och ett 

sådant register skulle ha varit för omfattande för denna undersökning. Vi har därför valt att 

istället tillämpa ett icke-sannolikhetsurval. Det innebär att samtliga SME-företag i Sverige inte 

har haft möjligheten att vara delaktiga i undersökningen (Christensen, Engdahl, Grääs, & 

Haglund, 2016).  

Enkäten kommer att genomföras genom en internetbaserad hemsida. Internet skiljer sig kraftigt 

från postadresser eller telefonnummer. Internet baseras på cyberrymden vilket kan vara väldigt 

temporärt och ger ingen användbar bakgrundsinformation. Det problematiska är att personer 

kan ha fler än en mailadress, använda fler än en operatör och det finns aldrig någon garanti på 

att mailadressen enbart används av en person. Vi har valt att genomföra ett subjektivt urval där 

vi inriktar oss på ett relativt litet antal personer som har valts ut. Ett subjektivt urval används 

för att försäkra oss om att ett brett tvärsnitt av människor har inkluderats i urvalet. Vi har valt 

att kontakta företag via mail eller telefon för att ge dem möjligheten till deltagande i 

undersökningen (Denscombe, 2016). De personer som har varit intresserade av undersökningen 

har fått ett mail med en inledande förklaring till undersökningen och en länk till enkäten. 

Undersökningen sker vid ett specifikt tidsintervall och blir därför en stillbild av en händelse 

eller ett händelseförlopp vid en specifik tidpunkt (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 

2016). Betalningsmedlen ändrar ständigt form och egenskaper. Därför hade en liknande 

undersökning som görs i en snar framtid kunnat ge helt andra resultat. Det resultat som denna 

undersökning presenterar är en inblick i hur det kontantlösa samhället ser ut i dagsläget.  
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4.2 Datainsamling  

Uppsatsens kvantitativa primärdata består av ny information insamlad utifrån en 

enkätundersökning.  Primärdata som samlats in är anpassad till syftet som ska undersökas till 

skillnad från sekundärdata som är insamlad i ett annat syfte i tidigare studier (Davidson & Patel, 

2003). Fördelen med primärdata i jämförelse med sekundärdata är att den är anpassad till ämnet 

som undersöks. Nackdelen är att man inte kan ställa för många frågor då sannolikheten för 

bortfall blir större samt att det inte går att ställa följdfrågor om man behöver ett mer utvecklat 

svar (Denscombe, 2016). 

Valet att genomföra en enkätundersökning grundar sig i att vi vill mäta olika aspekter av ett 

socialt fenomen, kontantlöshetens effekter. Detta görs genom att skapa kontakt med lämpliga 

respondenter för att samla in information angående betalningsprocessen i SME-företag. Med 

en enkätundersökning finns möjligheten att anpassa det insamlade materialet till uppsatsens 

syfte (Davidson & Patel, 2003). En annan fördel med enkätundersökning är att det sker genom 

indirekt kontakt. Vi kommer att kontakta respondenterna genom e-post. Det bidrar till en 

opersonlig kontakt vilket kan uppmuntra till ärliga och öppna svar.  Genom e-post behöver inte 

respondenterna känna sig obekväma eller utlämnade då vi som undersöker inte ställer några 

följdfrågor eller vill ha argument för påståendena (Jacobsen, 2002). I mailet som 

respondenterna blir kontaktade genom finns även en länk. Denna länk leder till vår webbaserade 

enkätundersökning. Anledningen till valet av en internetbaserad webbplats istället för utskick 

av pappersenkät baseras på att det är tidseffektivt, billigt, lättillgängligt och når ett stort 

geografiskt område (Denscombe, 2016). En stor volym data ger även den kvantitativa metoden 

trovärdighet och felaktigt resultat minskas (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Risken med 

en enkätundersökning är att frågorna kan bli svårförståeliga, vilket resulterar i ett högt bortfall. 

Det är därför viktigt att frågorna är tydliga och genomtänka. För att testa om vår 

enkätundersökning är lättförståelig har tre oberoende respondenter fått svara på frågorna innan 

undersökningen blivit tillgänglig för resten av respondenterna. Utfallet av detta test resulterade 

i en korrigering av introduktionstexten. I introduktionstexten fanns oklarheter om företag som 

inte hanterar kontanter kan svara på enkätundersökningen. Företag som inte hanterar kontanter 

kan svara på enkäten och detta förtydligades innan resterande respondenter fick möjlighet att 

svara på enkätundersökningen.  

Innan vi formulerade enkäten genomfördes även en pilotstudie för att kontrollera att våra 

dimensioner och därmed också våra hypoteser är relevanta. Pilotstudien användes för att skapa 
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förståelse genom tolkningar och ge respondenterna möjlighet att utveckla sina svar. Pilotstudien 

är utformad för att ge ett underlag och trovärdighet till enkätundersökningen och kommer inte 

att behandlas i analysen (bilaga 2).  

Både testenkäten och pilotstudien genomfördes för att få konstruktiv kritik på vad som 

behövdes förbättras med enkätfrågorna. Efter att ha tagit del av informationen som 

respondenterna gav oss åtgärdade vi ett antal frågor för att undvika missförstånd innan vi 

skickade ut enkäten till resterande respondenter. Resultatet som vi får fram förs sedan över till 

SPSS, ett datorprogram för statistisk analys. I detta program framställs resultat från enkäten och 

resultatet diskuteras och analyseras utifrån hypoteserna. 

4.3 Operationalisering  

Operationalisering är ett begrepp som studerar hur komplexa fenomen omvandlas till något 

konkret och mätbart (Körner & Wahlgren, 2012). I undersökningen omvandlas teoretiska 

begrepp till konkreta frågor där svaren är möjliga att analysera. Uppsatsen har ett förklarande 

syfte som undersöker kausala samband mellan olika variabler. Undersökningen är uppdelad i 

både oberoende och beroende variabler (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2016). 

Enkäten undersöker nio beroende och en oberoende variabel. Till varje variabel finns det minst 

tre frågor att besvara.  

4.3.1 Kontrollvariabler 

Enkäten innehåller två kontrollvariabler. Kontrollvariablerna undersöker vilken bransch 

respondenterna arbetar inom och storleken på företaget. Uppsatsens syfte är att synliggöra de 

effekter som förändringen mot det kontantlösa samhället har på svenska SME-företag. Frågorna 

om bransch och storlek på företag undersöka om de beroende variablerna förklaras av något 

annat än utsatthet. Detta är av intresse då effekterna som det kontantlösa samhället ger kan ge 

olika resultat beroende på bransch och företagsstorlek.  

4.3.2 Populationsurval  

Enkäten innehåller två frågor som kontrollerar om företaget är ett SME-företag. Detta är två 

betydelsefulla frågor då vi har valt att enbart undersöka SME-företag. Vi har valt att applicera 

EU:s definition av ett SME-företag med ett undantag. Undantaget som vi har gjort från 

definitionen är för att göra enkäten mer okomplicerad och begriplig för respondenterna. EU:s 

definition innebär att ett SME-företag har färre än 250 anställda, en omsättning som understiger 

50 miljoner euro och en balansomslutning som understiger 43 miljoner euro (Svenskt 
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Näringsliv, 2010). Vi kommer inte ta hänsyn till företagets balansomslutning utan enbart 

företagets anställda och omsättning. Detta beslut togs efter att ha testat enkätfrågorna på tre 

oberoende respondenter. Alla tre respondenter kritiserade frågan om balansomslutning då de 

påstod att frågan behövdes ställas till en person med ekonomisk insyn i företaget. Vi tog bort 

frågan då den gjorde enkäten begränsad och vi vill inte utesluta respondenter som inte har denna 

ekonomiska insikt. Anledningen att vi valde att applicera EU:s definition är att fortsatta studier 

ska kunna tillämpas på denna forskning. En internationell definition skapar en möjlighet för 

andra forskare i andra EU-länder att tillämpa undersökningen och utveckla den. De två frågorna 

som granskar om företaget är ett SME-företag består av frågor med öppna svar. Vi valde att 

inte kategorisera frågorna då de ska uppfylla två specifika kriterier. Med öppna frågor blir det 

även enklare för respondenterna att svara och svarsfrekvensen blir inte lidande (Denscombe, 

2016). Om SME-kriterierna inte uppfylls kommer vi inte att analysera svaren.  

Fråga – Hur många anställda har företaget du arbetar på? 

Fråga – Hur mycket omsätter företaget du arbetar på årligen? 

4.3.3 Beroende variabel 

Uppsatsen består av nio beroende variabler. De nio hypoteserna ligger till grund för de beroende 

variablerna som ska undersökas. Den övervägande delen av frågorna kommer att besvaras med 

ett sjugradig likertskala. De frågor som inte har en sjugradig likertskala är istället öppna frågor 

eller ska besvaras genom rangordning. De nio variablerna som undersöks är transaktionernas 

storlek och mängd, acceptans för betalmedlet, förvärv och installation, kontroll över timing, 

kostnad, enkelhet i användning, spårbarhet, snabbhet i betalning och säkerhet. Nedanför 

förklaras de olika variablerna som undersöks.  

Transaktionernas storlek och mängd (hypotes 1): Denna variabel undersöker om företag med 

få och stora transaktioner är mindre utsatta för det kontantlösa samhället. Detta undersöks 

genom att få information om antal transaktioner och storleken på dessa. Detta är information 

som vi förutsätter att de anställda på företaget kan uppskatta. Istället för att använda ordet 

transaktioner har vi använt betalande kunder. Att skriva betalande kunder är mer lättförståeligt 

för respondenterna.  

Fråga – Hur stor (i kronor) är den genomsnittliga betalningen till leverantörer? 

Fråga – Hur stor (i kronor) är den genomsnittliga inbetalningen från kunder?  

Fråga – Hur många betalande kunder har företaget dagligen?  
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Acceptans för betalmedlet (hypotes 2): Denna variabel mäter hur stor acceptans SME-företag 

har för olika betalningsmedel. Det som undersöks är vilka som är de vanligaste 

betalningsmedlen för inbetalningar respektive utbetalningar och om företaget använder 

kontantlösa betalmedel när de betalar fakturor eller får inbetalningar. Istället för att skriva 

transaktioner har vi valt att specificera frågan och använda orden leverantörers betalning, betala 

fakturor och inbetalningar. Orden inbetalning och utbetalning kan tolkas olika beroende på 

vilken position man har i företaget. Orden som exempelvis betala leverantör eller betala fakturor 

gör det därför enklare att förstå vilken information som vi vill fånga. När vi ber respondenterna 

att rangordna betalsätt kan de välja mellan de alternativen vi berör i studien, alltså kontanter, 

bankkort, bank- & postgiro och mobila betalsätt. Detta gäller för samtliga frågor där vi ber 

respondenterna att rangordna betalsätten. Vi har valt att använda ranking istället för en sjugradig 

skala för att analysera alla betalningsmedlens inverkan på acceptansen.  

Fråga – Ranka företagets vanligaste sätt att betala leverantörer, från det vanligaste till det minst 

vanliga 

Fråga – Ranka kunders vanligaste sätt att betala, från det vanligaste till det minst vanliga  

Fråga – När företaget betalar fakturor används vanligtvis kontantlösa betalmedel  

Fråga – När kunder gör inbetalningar används vanligtvis kontantlösa betalmedel 

Säkerhet (hypotes 3): Variabeln undersöker hur skyddade SME-företag är mot olika typer av 

brottslighet och mot misstag i verksamheten. Variabeln undersöker om de anställda känner sig 

säkrare med ett specifikt betalmedel, om kontanthantering leder till osäkerhet, om mindre 

kontanthantering leder till större säkerhet och om minskad kontanthantering leder till färre fel 

och misstag. Första fråga innefattar alla betalmedel då respondenterna ska ranka det säkraste 

betalsättet. Resterande frågor innefattar enbart kontanter då detta betalmedel är i fokus och 

undersöker hur respondenterna upplever säkerheten av detta betalmedel.  

Fråga – Ranka de betalsätt du upplever som säkrast att använda, från det mest säkra till det mest 

osäkra 

Fråga – Att hantera större mängd kontanter gör att jag känner mig osäker på arbetsplatsen  

Fråga – Att hantera mindre mängd kontanter leder till större säkerhet på arbetsplatsen 

Fråga – Att hantera mindre mängd kontanter innebär färre fel och misstag i företaget 

Spårbarhet (hypotes 4): Variabeln undersöker möjligheten för SME-företag att spåra och 

kontrollera transaktioner. Denna variabel besvaras genom att undersöka om det är viktigt att 

spåra transaktioner, vilket betalningssätt som är enklast att kontrollera och vilket betalsätt som 
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är enklast att spåra. Istället för att använda orden kontrollera har vi valt att använda ordet 

granska. Ordet kontrollera ger respondenterna en möjlighet att göra egna tolkningar. Ordet 

förknippas ofta med kontroll som i behärskning. Denna tolkning vill vi undvika och har därför 

formulerat om frågan. Istället för att fråga om kunderna kan spåra en transaktion har vi valt att 

fråga hur enkelt det är att hitta avsändaren. Vi anser att om man kan hitta avsändaren till en 

transaktion så har man spårat transaktionen.  

Fråga – Ranka det betalsätt som är enklast att granska i efterhand, från det enklaste till det 

svåraste 

Fråga – Ranka det betalsätt som är enklast att hitta avsändaren på, från det enklaste till det 

svåraste  

Fråga – Det är viktigt för företaget att kunna spåra varje betalning till den som utfört den  

Kontroll över timing (hypotes 5): Variabeln undersöker om SME-företag kan kontrollera flödet 

av värden som uppstår vid användandet av olika betalningsmedel. Denna variabel besvaras 

genom att undersöka upplevelsen av kontroll och korrekthet av kontanter som betalmedel och 

om kunder upplever minskad kontroll vid användandet av andra betalningssätt. Vi har valt att 

inte använda ordet kontroll i enkäten då ordet kan tolkas som övervakning eller styrning. Vi har 

istället för kontroll använt oss av orden bättre eller sämre överblick. Ordet överblick har färre 

tolkningar och förknippas med helhetsbild eller översikt.  

Fråga – När kunder betalar kontant får jag en bättre överblick över kassaflödet 

Fråga – När kunder betalar kontant känner jag mig säker på att betalningen blivit korrekt 

Fråga – När kunder betalar på andra sätt än kontant upplever jag sämre överblick över 

betalningen 

Kostnad (hypotes 6): Variabeln undersöker vilka kostnader som framkommer med de olika 

betalningsformerna. Variabeln undersöker om de anställda upplever att kort- och 

girobetalningar medfört nya och/eller högre kostnader och om kontanter är ett billigt betalsätt. 

Respondenten får även rangordna betalsätten utifrån vad de tycker är billigast till dyrast för 

företaget. De tre första frågorna innefattar betalsätten kort-, girobetalningar och kontanter. 

Anledningen till att mobila betalmedel inte har en egen fråga är då de fortfarande är ett nytt 

betalmedel och alla företag inte tillämpar detta än.  

Fråga – Jag upplever att kort- och girobetalningar medför nya kostnader för företaget 

Fråga - Jag upplever att kort- och girobetalningar medför högre kostnader för företaget  

Fråga – Jag upplever kontanter som ett billigt betalsätt för företaget 
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Fråga – Ranka betalsättens kostnader, från det billigaste till det dyraste för företaget   

Enkelhet i användning (hypotes 7): Variabeln undersöker hur mycket underhåll och insats som 

krävs för att tillhandahålla betalningsformerna. Denna variabel undersöks med frågorna som 

visar om det är viktigt för ett företag att betalningen ska vara enkel att utföra, vilket 

betalningssätt som uppfattas som enklast att använda och om det är viktigt för kunderna att det 

ska vara enkelt att betala. Istället för att använda ord som underhåll och insats har vi valt att 

förenkla frågorna och använda ordet enkel. Anledningen till att förenkla frågorna är att minska 

bortfall och inte skapa förvirring hos respondenterna.  

Fråga – Företaget undviker att använda betalsätt som uppfattas som komplicerade 

Fråga – Det är viktigt för företaget att betalningen ska vara enkel att utföra 

Fråga – Ranka det betalsätt du uppfattar som enklast att använda, från det enklaste till det 

svåraste 

Fråga – Det är viktigt för kunderna att det ska vara enkelt att betala 

Snabbhet i betalning (hypotes 8): Variabeln undersöker hur lång tid det tar för företaget vid ett 

transaktionstillfälle. Detta undersöks genom att fråga de anställda om det är viktigt med ett 

snabbt betalningssätt, vilket betalningssätt de upplever som snabbast och hur viktigt det är för 

kunderna att betalningsprocessen går snabbt. Anledningen till att vi frågar om det är viktigt för 

företaget och kunderna att det går snabbt att betala är för att undersöka om transaktionstiden är 

relevant. Om företaget inte tycker det är viktigt är inte variabeln relevant.   

Fråga – Det är viktigt för företaget att det ska gå snabbt att betala 

Fråga – Ranka de betalsätt du upplever som snabbast att använda, från det snabbaste till det 

långsammaste 

Fråga – Det är viktigt för kunderna att det ska gå snabbt att betala 

Förvärv och installation (hypotes 9): Variabeln undersöker om det krävs specifik utrustning för 

att tillhandahålla betalningsmedlet som används. Faktorer som undersöks är om företag 

undviker vissa betalningssätt på grund av svårighetsgraden, betydelsen av en enkel installation 

av ny utrustning och betydelsen av en enkel anskaffning av utrustningen. Två av frågorna 

undersöker om företaget tycker det är viktigt att installera och anskaffa ny utrustning kopplat 

till betalning. Anledningen till att vi ställer dessa frågor är för att undersöka om frågan är 

relevant. Om företaget inte tycker det är viktigt så är frågan inte relevant.  
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Fråga – Det är viktigt för företaget att det är enkelt att installera ny utrustning kopplat till 

betalning 

Fråga – Om det är komplicerat att installera ny utrustning kopplat till betalning väljer företaget 

ett annat alternativ  

Fråga – Det är viktigt för företaget att det ska vara enkelt att anskaffa utrustningen som krävs 

kopplat till betalning 

Vi vill att alla med en ekonomisk insyn på deras arbetsplats ska kunna besvara 

enkätundersökningen. Vi har därför valt att göra frågorna allmänna så att de inte är riktade mot 

en specifik person eller ställning i företaget. Vi har gjort ett medvetet val med att skriva 

företaget i frågorna då vi inte vill lägga någon egen synvinkel i uppsatsen eller inrikta oss till 

en specifik individ. En del frågor som ställs till respondenterna är abstrakta och vi är medvetna 

om att det kommer läggas en personlig värdering kring dessa svar. Det är dock viktigt för oss 

att veta hur respondenterna upplever variablerna och därför har vi valt att använda en del 

abstrakta frågor som exempelvis en upplevelse av ett betalmedel. För att respondenterna inte 

ska kunna finna ett mönster bland frågorna har vi valt att inte ha dem i ordningen ovan. Frågorna 

kommer kastas om till en ostrukturerad ordning. Detta för att få ett mer oplanerat och objektivt 

svar från respondenterna.  

4.3.4 Oberoende variabel 

Den oberoende variabeln är utsatthet för ett kontantlöst samhälle. Denna variabel kommer att 

undersöka om utsatthet samverkar med någon av de ovanstående nio beroende variablerna. Den 

oberoende variabeln kommer testas enskild mot de beroende variablerna för att se vilken eller 

vilka som har en samband med utsattheten. De frågorna som undersöker utsattheten är 

kontanthanteringens utveckling i företaget, efterfrågan på kontanter och i vilken bransch 

respondenterna arbetar inom. Vi utgår från det antagande vi kommit fram till i teorikapitlet, det 

vill säga att företag som har färre dagliga transaktioner är mindre utsatta för det kontantlösa 

samhället. Vidare vill vi också undersöka om det skett någon förändring i betalningsprocessen, 

därför ställs frågorna 34 och 35. Fråga 36 tar reda på vilken typ av företag som respondenter 

arbetar hos. Vi har valt att göra en indelning utifrån GICS:s tio kategorier och givit 

respondenten en möjlighet för att själv fylla i verksamhetsinriktning (Market index, 2016). Vi 

har valt dessa kategorier eftersom vi anser att de täcker in samtliga branschinriktningar. Vi har 

trots det valt att lägga till ett svarsalternativ som kallas för Annat för att ge respondenterna 

möjlighet att svara även om de känner att företaget inte tillhör någon av de tio kategorierna. Här 
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gör vi också antagandet att branscherna skiljer sig åt vad gäller ovan nämnda faktorer och vi 

vill därför undersöka vilka branscher som är mest utsatta för det kontantlösa samhället.    

Fråga – De senaste åren har företaget hanterat mindre kontanter än tidigare 

Fråga – Kunderna efterfrågar andra sätt att betala än kontanter 

Fråga – Vilken typ av företag arbetar du på? 

4.4 Validitet  

Validitet avser huruvida indikatorer som ska mätas verkligen mäts. Validitet är graden av likhet 

som finns mellan frågeställningen och svaret som framkommer i slutsatsen (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2009). Risken med validitet är att det inträffar något avvikande under den 

tidsperiod studien äger rum. Om det skulle ske något avvikande blir resultatet missvisande och 

vilseledande (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  

Det är viktigt att informationen är valid. Med det menas att informationen är betydelsefull för 

frågeställningen för att finna likhet mellan frågeställning och slutsats (Bryman & Bell, 2015). 

För att få validitet i enkätundersökningen har vi använt oss av variabler som tas upp i teoridelen. 

Dessa variabler har vi sedan utformat så att de ska gå att mäta. De teorier och termer som 

används i enkätundersökningen är utformade på ett vardagligt språk, detta för att minska 

missförstånd och felaktiga svar från respondenterna. Vår frågeställning är hur ett kontantlöst 

samhälle påverkar SME-företagare. Enkäten innefattar därför två öppna frågor som besvarar 

om företaget uppfyller kriterierna för ett SME-företag. Dessa frågorna minimerar risken att 

analysera företag som inte uppfyller kriterierna för uppsatsen.  Enkäten innehåller sedan frågor 

angående de olika dimensionerna som hypoteserna är utformade utifrån. För att respondenterna 

inte ska reflektera över sina svar eller finna ett mönster så är frågorna inte i någon specifik 

ordning. Vi har valt att inte ställa frågor angående en viss dimension efter varandra utan kastar 

om frågorna. Detta bidrar till att respondenterna inte finner ett mönster i frågorna och ett mer 

rättvist svar ges (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). 

4.5 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till tillförlitlighet och refererar till i vilken utsträckning uppsatsen ger ett 

konsekvent resultat. Reliabilitet undersöker om resultatet hade blivit detsamma om 

undersökningen genomförts på nytt eller om slumpmässiga faktorer har påverkat resultatet 

(Bryman & Bell, 2015). Det finns tre faktorer som ska finnas i undersökningen för att resultatet 

ska vara pålitligt. Det första är stabilitet vilket innebär att man ska kunna mäta samma begrepp 
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fler än en gång utan större avvikelse. Det andra är intern reliabilitet vilket undersöker om 

respondenternas poäng på en indikator är relaterad till andra indikatorer. Den sista faktorn är 

internbedömarreliabilitet vilket är tolkning av data. Detta innebär att tolkningen måste 

överensstämma med varför man ska kategorisera enkätsvar med öppna frågor (Bryman & Bell, 

2015). För att skapa reliabilitet har vi genomfört identiska enkätfrågor till samtliga 

respondenter. Vissa av frågorna i enkäten har samma syfte men ställs annorlunda till 

respondenten. Exempel på detta är frågan Det är viktigt för företaget att det är enkelt att 

installera ny utrustning kopplat till betalning och frågan Om det är komplicerat att installera 

ny utrustning kopplat till betalning väljer företaget ett annat alternativ. Dessa två frågor testar 

om det finns reliabilitet i undersökningen. Frågorna är utformade för att fånga samma sak men 

borde ge motsatta svar. Är det viktigt för företaget att använda utrustning som är enkel att 

installera så borde även företaget välja en annan utrustning om det är komplicerat att installera 

den. Detta utgör att frågorna är reliabilitetsfrågor. Alla variablerna som har fler än en fråga som 

besvaras med en likertsskala har kontrollerats i SPSS för att se om de bidrar till reliabilitet eller 

ej. Detta har gjort med ett Cronbach Alpha-test. Anledningen att vi bara kontrollerar variabler 

med mer än en fråga är för att uppfylla kriteriet stabilitet.  

Ett hot mot reliabilitet är att enkätfrågor kan tolkas av respondenterna på olika sätt (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2009). För att minska detta hot har vi använt oss av ett vardagligt språk 

och lättförståeliga begrepp.  
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5. Empirisk analys  

Kapitlet presenterar en analys av empirin som framkommit av undersökningen och vad detta 

resultat har för konsekvenser för hypoteserna. Det utförs även en analys som redogör för vilka 

skillnader och likheter det finns mellan teori och empiri.  

Kapitlet är uppbyggt på så vis att vi följer hypotesernas ordning. Därmed kommer först 

beskrivande statistik att presenteras följt av en faktoranalys. Sedan kommer de första oberoende 

variablerna att presenteras. Dessa hör till den första hypotesen. Efter det kommer variabeln 

Utsatthet att presenteras. Denna variabel fungerar som både oberoende och beroende i de olika 

hypoteserna. Sedan presenteras resterande beroende variabler innan testresultaten presenteras. 

5.1 Beskrivande statistik  

Enkäten besvarades av 41 respondenter. Nedan visas om personerna är anställda i ett SME-

företag eller ej. För att kontrollera om personerna är anställda i ett SME-företag ställs två frågor, 

en fråga som berör företagets omsättning och en som berör antalet anställda i företaget. Dessa 

frågor kontrollerar om personerna uppfyller kraven för enkätens populationsurval. 

Tabell 5.1 Beskrivande statistik anställda och omsättning 

 Anställda Omsättning 

Medelvärde 11,2 51 071 951 

Median 6 10 000 000 

Minimum 1  400 000 

Maximum 90  500 000 000 

 

För att klassas som SME-företag ska företaget ha mindre än 250 anställda och en omsättning 

som understiger 50 miljoner euro. Företaget med flest anställda har 90 personer anställda och 

500 000 000 kr är den högsta årliga omsättningen. Tabellen visar därmed att ett företaget 

överstiger en omsättning på 50 miljoner euro och kommer därmed inte vara med i analysen. 

Resterande svar tillhör enkätens populationsurval och kommer därför också kommer att 

analyseras. Medeltalet för antal anställda är 11,2 vilket tyder på att studien framförallt undersökt 

företag med få anställda. Medeltalet för årlig omsättning är 51 071 951 kr. Anledningen till att 

omsättningen är hög jämfört med antal anställda är att enkäten besvarades av ett fåtal företag 

med hög omsättning i jämförelse med de andra företagen. För att kontrollera om variablerna är 

normalfördelade genomförs ett Kolmogorov-Smirnov test (Pallant, 2016). Enligt testet är 
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variablerna antal anställda och årlig omsättning inte normalfördelade då det hade ett värde på 

0,000. 

5.1.1 Branschindelning 

För att bryta ned branschtillhörigheten till större kategorier och underlätta analyserna 

genomfördes en branschindelning där företagen delades in enligt SCB:s indelning. Denna 

indelning innefattar klasserna jordbruk, industri & produktion, tjänster och annat (SCB, 2016). 

Eftersom jordbruk inte fanns med bland de valbara kategorierna i enkäten har vi valt att utesluta 

denna i vår indelning och istället enbart använt de återstående tre kategorierna.  

Tabell 5.2 Branschindelning 

Bransch Frekvens Procent Kumulativ Procent 

Industri & Produktion 11 26,8 26,8 

Tjänster 24 58,5 85,4 

Annat 6 14,6 100 

Totalt 41 100  
 

Tabell 5.2 visar hur branschindelningen ser ut för respondenterna som har svarat på enkäten. 

Av de 41 som svarade så tillhör 24 företag gruppen Tjänster. 11 företag tillhör gruppen Industri 

och produktion och resterande 6 företag tillhör Annat. I gruppen Annat ingår de företag som 

valt denna kategori i enkäten och därmed inte kan placeras i någon av de andra kategorierna. 

Här ingår även det företaget som inte inkluderas i analysen. Detta innebär att 85,4 % av 

företagen tillhör kategorierna Industri & Produktion och Tjänster  

5.2 Faktoranalys  

För att undersöka om det har förekommit ett mönster vid undersökningen genomfördes en 

faktoranalys. Vi kontrollerade att respondenterna inte har svarat en etta eller sjua på alla frågor. 

Denna faktoranalys har genomförts på alla enkätfrågor som besvaras med en likertskala. 

Faktoranalysen visade att samtliga frågor ligger inom den accepterade gränsen då den högsta 

procent av variansen var 22,9 %, detta är positivt då en varians över 50 % skapar misstankar 

om att respondenterna har svarat utefter ett mönster (Pallant, 2016). 

5.3 Oberoende variablerna transaktionernas storlek och mängd 

Studien undersöker om företag som har få och stora transaktioner är mindre utsatta för det 

kontantlösa samhället än företag som har många och mindre transaktioner. För att undersöka 
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detta analyserades frågorna som berörde företagens antal transaktioner och storleken på de 

genomsnittliga betalningarna till leverantörer och inbetalningar från kunder. 

Tabell 5.3 Statistik transaktioner och betalningar till leverantörer och från kunder 

 Antal Transaktioner Betalning Leverantörer Inbetalning Kunder 

Medelvärde 47,13  114 017  315 508 

Median 10 12 500 1800 

Minimum 1 250 25 

Maximum 550 3 000 000 10 000 000 

 

Tabellen visar att medelvärdet för antalet transaktioner är 47,13 transaktioner och medianen är 

10. Det högsta värdet för antalet dagliga transaktioner i studien är 550 och det minsta värdet är 

1. För betalningar till leverantörer är medelvärdet 114 017 kr och för kundernas inbetalningar 

315 508 kr. Medianen för dessa två variabler är 12 500 kr och 1800 kr. Det minsta och högsta 

värdet för betalningar till leverantörer är 250 kr och 3 000 000 kr. För kundernas inbetalningar 

är dessa siffror 25 kr och 10 000 000 kr.  

5.4 Oberoende och beroende variabeln utsatthet 

Variabeln Utsatthet kan både klassas som oberoende och beroende utifrån vilken regression 

som utförs. Det är den oberoende variabel som alla beroende variabler sedan ställs mot men 

först även en beroende variabel som kan förklaras av företags antal transaktioner och storlek. 

Denna variabel mäts med hjälp av två frågor som undersöker om företagen hanterat mindre 

kontanter de senaste åren och om kunderna efterfrågar andra betalsätt än kontanter. Dessa två 

frågor har hög reliabilitet då de har ett värde 0,786 i Cronbach Alpha-test (Pallant, 2016). Det 

betyder att de två frågorna mäter samma sak. Därmed kan dessa två frågor skapa sedan ny 

variabel som kallas för Utsatthet. Tabellen nedan visar värdena för denna variabel. 

Tabell 5.4 Utsatthet  

Utsatthet Frekvens Procent Kumulativ Procent 

1 1 2,4 2,5 

2 1 2,4 5 

3 2 4,9 10 

3,5 1 2,4 12,5 

4 1 2,4 15 

4,5 4 9,8 25 

5 3 7,5 33,3 

5,5 7 17,1 51,3 
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6 3 7,3 59 

6,5 7 17,1 76,9 

7 9 22 100 

Totalt 39 100  

 

För att se om variabeln är normalfördelad genomförs ett Kolmogorov-Smirnov test. Utsatthet 

är inte normalfördelad då testet visar att variabeln har ett värde på 0,01. För att variabeln ska 

anses vara normalfördelad krävs ett värde som överstiger signifikansnivån 0,05 (Pallant, 2016). 

5.5 Beroende variabler 

Detta avsnitt visar resultaten av testen som gjorts på de resterande hypoteserna. För att 

kontrollera att de frågor som hör till varje hypotes mäter samma sak har Cronbach Alpha-test 

genomförts. Om detta test givit ett värde som överstiger 0,7 har frågorna slagits samman och 

bildat nya variabler. Dessa variabler har sedan testats med Kolmogorov-Smirnovs test för att 

kontrollera om de är normalfördelade. Sedan har de beroende variablerna testats för korrelation 

mot den oberoende variabeln Utsatthet. Slutligen har en regressionsanalys genomförts för att 

undersöka hur stor relativ påverkan Utsatthet har på de olika hypoteserna. 

5.5.1 Acceptans för betalmedlet  

Denna variabel mättes med hjälp av fyra frågor. I två av frågorna skulle respondenterna 

rangordna de betalmedel som de mestadels använde för att betala sina leverantörer och även 

rangordna deras kunders vanligaste betalmedel. De två resterade frågorna besvarades med 

likertskala och undersökte om betalningarna till leverantörer och kundernas inbetalningar 

genomfördes med kontantlösa betalsätt. Eftersom dessa frågor mäter olika saker används inte 

ett Cronbach Alpha-test. Därför måste också dessa två frågor ställas mot utsatthet i separata 

korrelationstest och regressionsanalyser. Resultatet av dessa frågor är enligt Kolmogorov 

Smirnov-testet inte normalfördelade då båda frågorna har ett p-värde på 0,000. 

Tabell 5.5 Medelvärde rangordning acceptans 

 Kontanter Bankkort Post- & Bankgiro Mobila betalsätt 

Betalningar till leverantör 1,72 2,90 3,74 1,64 

Inbetalningar från kunder 2,53 3,25 2,43 1,80 

 

Tabellen visar resultatet av de båda frågorna som besvarades med rangordning. Resultatet säger 

att post- och bankgiro är den vanligaste betalformen när företagen betalar sina leverantörer följt 
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av bankkort, kontanter och minst vanligt är det att företagen använder mobila betalsätt. När 

kunderna gör inbetalningar används främst bankkort följt av kontanter, post- och bankgiro och 

minst vanligt är det att kunder använder de mobila betalsätten. 

5.5.2 Säkerhet  

Denna variabel mättes med hjälp av fyra frågor och undersöker hur skyddade SME-företag är 

mot olika typer av brottslighet och misstag i verksamheten. Tre av frågorna genomfördes med 

en sjugradig likertskala och i en fråga rangordnades betalsättens säkerhet av respondenterna. 

De frågor som besvarade med en likertskala mäts sedan med ett Cronbach Alpha-test. Detta test 

gav ett värde på 0,747 vilket visar att de mäter samma sak. Därmed kan frågorna slås samman 

till en ny variabel som kallas för Säkerhet. Kolmogorov-Smirnov testet visar att denna variabel 

inte är normalfördelad då variabeln har en signifikans på 0,000. 

Tabell 5.6 Medelvärde rangordning säkerhet 

 Kontanter Bankkort Post- & Bankgiro Mobila betalsätt 

Säkerhet 1,70 3,08 3,28 1,95 

 

Tabellen visar resultatet av företagens rangordning av de betalsätt de anser vara säkrast. 

Företagen anser att post- och bankgiro är det säkraste alternativet följt av bankkort, mobila 

betalsätt och mest osäkert är kontanter.   

5.5.3 Spårbarhet  

Denna variabel mättes med hjälp av tre frågor som undersökte om det var viktigt för företaget 

att kunna spåra varje betalning till den som utfört den, samt två frågor där respondenterna skulle 

rangordna betalsätten utifrån det alternativ de tyckte var enklast att granska och enklast att hitta 

avsändaren på. 

Tabell 5.7 Medelvärde rangordning spårbarhet 

 Kontanter Bankkort Post- & Bankgiro Mobila betalsätt 

Spårbarhet 1,45 2,95 3,18 2,43 

Granskning 1,51 3,05 3,29 2,21 

 

Tabellen visar resultatet av de frågor som besvarades med rangordning. Detta tyder på att 

företagen anser att post- och bankgiro är det betalsätt som har högst grad av spårbarhet följt av 

bankkort, mobila betalsätt och sist kontanter. Det betalsätt som företagen anser vara enklast att 

granska är post- och bankgiro följt av bankkort, mobila betalsätt och sist kontanter. 
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5.5.4 Kontroll över timing  

Denna variabel mättes med hjälp av tre frågor angående kontroll över timing. Frågorna baseras 

på respondenternas upplevelse av kontroll och korrekthet av kontanter som betalmedel. De tre 

frågorna var utformade efter en sjugradig likertskala. Cronbach Alpha-testet ger värdet 0,752, 

detta visar att dessa tre frågor mäter samma sak. Därmed kan en ny variabel bildas med dessa 

tre frågor. Variabeln kallas för Timing. För att undersöka om variabeln är normalfördelad har 

ett Kolmogorov-Smirnov test genomförts. Resultatet av detta visar att Timing inte är 

normalfördelad då signifikansen är 0,039. 

5.5.5 Kostnad  

Denna variabel mättes med hjälp av fyra frågor. Tre av dessa frågor besvaras med en sjugradig 

likertskala och en besvaras med ett rangordningssvar. I de tre frågorna som består av en 

likertskala svarade respondenterna på om de anställda upplever att kort- och girobetalningar 

medfört nya och/eller högre kostnader och om kontanter är ett billigt betalsätt. Cronbach Alpha-

testet gav resultatet 0,703. Därmed kan en ny variabel bildas utav dessa frågor. Variabeln kallas 

för Kostnad och Kolmogorov-Smirnov testet visar att variabeln är normalfördelad med ett p-

värde på 0,200. 

Tabell 5.8 Medelvärde rangordning kostnad 

 Kontanter Bankkort Post- & Bankgiro Mobila betalsätt 

Kostnad 2,21 2,44 2,74 2,62 

 

Tabellen visar resultatet av företagens rangordning av de betalsätt de finner billigast att 

använda. Resultaten visar att företagen rangordnar kontanter som det dyraste betalsättet följt av 

bankkort, mobila betalsätt och det billigaste är post- och bankgiro.  

5.5.6 Enkelhet i användning  

Denna variabel mättes med fyra frågor som undersöker om det är viktigt för företaget och deras 

kunder att det ska vara enkelt att betala. Frågorna undersöker även om företaget undviker 

betalsätt som uppfattas som komplicerade. Den sista frågan bad respondenterna rangordna 

betalsätten utifrån deras enkelhet i användningen. Cronbach Alpha-testet gav resultatet 0,784. 

Detta innebär att en ny variabel kan bildas av dessa frågor. Variabeln kallas för Enkelhet. 

Kolmogorov-Smirnov testet visar att variabeln inte är normalfördelad med ett p-värde 0,000. 
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Tabell 5.9 Medelvärde rangordning enkelhet 

 Kontanter Bankkort Post- & Bankgiro Mobila betalsätt 

Enkelhet 2,35 3,30 2,08 2,28 

 

Tabellen visar resultatet av företagens rangordning av graden av enkelhet i användningen. Detta 

betyder att företagen anser att bankkort är det enklaste betalsättet följt av kontanter, mobila 

betalsätt och det svåraste att använda är post- och bankgiro. 

5.5.7 Snabbhet i betalning 

Denna variabel mättes med tre frågor som undersöker om det är viktigt för företaget med 

snabbhet i betalningsprocessen. Frågorna undersöker detta genom att fråga de anställda om det 

är viktigt med ett snabbt betalsätt, hur viktigt det är för kunderna att själva betalningsprocessen 

går snabbt och vilket betalsätt de upplever som snabbast. Den sistnämnda frågan besvarar 

respondenterna med en rangordning utifrån det betalsätt som är snabbast till långsammast. 

Cronbach Alpha-testet gav ett värde på 0,810 och därmed kan frågorna slås ihop till en ny 

variabel kallad Snabbhet. Kolmogorov-Smirnov testet visar även att variabeln inte är 

normalfördelad med ett p-värde på 0,000. 

Tabell 5.10 Medelvärde rangordning snabbhet 

 Kontanter Bankkort Post- & Bankgiro Mobila betalsätt 

Snabbhet 2,62 3,13 1,79 2,46 

 

Tabellen visar resultatet av företagens rangordning av de betalsätt de finner snabbast att 

använda. Detta innebär att företagen anser bankkort vara det snabbaste betalsättet följt av 

kontanter, mobila betalsätt och det långsammaste betalsättet är post- och bankgiro. 

5.5.8 Förvärv och installation 

Denna variabel mättes med tre frågor angående förvärv och installation. Frågorna undersökte 

om större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till mer komplicerat förvärv och 

installation av nya betalmedel. De tre frågorna besvarades med en sjuskalig likertskala. 

Cronbach Alpha-test gav ett värde på 0,853 och därmed kan frågorna sammanställas till en ny 

variabel som kallas Förvärv. Variabeln är inte normalfördelad då Kolmogorov-Smirnov testet 

visar att Förvärv har ett p-värde på 0,009. 
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5.6 Korrelation 

För att undersöka om de beroende variablerna är korrelerade med den oberoende variabeln 

Utsatthet har korrelationstester genomförts. Samtliga variabler förutom Kostnad är ej 

normalfördelade och därför har Spearman-test genomförts. Variabeln Kostnad testas istället 

med Pearson-test. En fullständig korrelationsmatris återfinns i bilaga 6. Eftersom denna studie 

endast fokuserar på korrelationen mellan de beroende variablerna och variabeln Utsatthet har 

denna tabell skapats från resultaten av korrelationsmatrisen.  

Tabell 5.11 Korrelation beroende variabler och utsatthet  

Variabel Korr. Sig. 

Antal transaktioner 0,315 0,051 

Genomsnittlig betalning leverantörer 0,046 0,804 

Genomsnittlig inbetalning kunder -0,168 0,350 

Fakturor betalas kontantlöst 0,457** 0,004 

Kunders inbetalningar kontantlösa 0,369* 0,021 

Säkerhet 0,101 0,539 

Spårbarhet 0,470** 0,003 

Timing -0,379* 0,021 

Kostnad -0,144 0,394 

Enkelhet 0,152 0,370 

Snabbhet 0,048 0,776 

Förvärv 0,017 0,922 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån (2-sidig) 

*. Korrelationen är signifikant på 0.05-nivån (2-sidig) 

Tabellen visar att de beroende variablerna som är signifikant korrelerade med Utsatthet är 

Fakturor betalas kontantlöst, Kundernas inbetalningar kontantlösa, Spårbarhet och Timing. 

Detta innebär att ju mer utsatt ett företag är för det kontantlösa samhället ju större trolighet är 

det att företagen betalar sina leverantörer med kontantlösa betalsätt. Även kundernas 

inbetalningar är korrelerade med utsatthet och detta innebär att ju mer utsatt ett företag är ju 

troligare är det att företagets kunder använder kontantlösa betalmedel, vilket i grunden mäter 

samma sak fast med olika frågor. Tabellen visar också att ju mer utsatt ett företag är ju större 

grad av spårbarhet kräver företaget. Eftersom variabeln Timing är negativt korrelerad innebär 

detta att ju mer utsatt ett företag är för det kontantlösa samhället desto sämre kontroll av timing 

får företaget. Variabeln Antal transaktioner är korrelerad på 10 %-nivån och på gränsen till 

korrelerad även på 5 %-nivån med en p-värde på 0,051. Resterande variabler är inte signifikant 

korrelerade med Utsatthet.  
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För att kontrollera hur korrelationen är mellan svaren på de frågor där betalsätten skulle 

rangordnas och den rangordning som teorin föreslår (se tabell 3.2) har teckenrang-test 

genomförts. Detta visar om empirin och teorin har samma värdering kring betalsätten och deras 

dimensioner. Resultaten av dessa test visas nedan. 

Tabell 5.12 Korrelation rankingfrågor 

Variabel Korr. Sig. 

Betalsätt leverantörer 0,942* 0,048 

Betalsätt kunder -0,710 0,290 

Säkerhet 0,960* 0,040 

Spårbarhet 0,779 0,221 

Granskning 0,833 0,167 

Kostnad -0,818 0,182 

Enkelhet 0,334 0,666 

Snabbhet 0,367 0,633 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån (2-sidig) 

*. Korrelationen är signifikant på 0.05-nivån (2-sidig) 

Tabellen visar att vår empiriska data och teorin är signifikant korrelerad i två frågor. Dessa två 

är Betalsätt leverantörer och Säkerhet. Resterande frågor är inte signifikant korrelerade med 

teorin. 

5.7 Regression 

För att undersöka hur stor förklaringsgrad och relativ påverkan variablerna har på varandra 

har regressionsanalyser genomförts (Pallant, 2016). Eftersom variabeln Utsatthet gäller som 

både beroende och oberoende variabel har avsnittet delats upp i två delar. 

5.7.1 Regression utsatthet   

För att undersöka hur stor del av variabeln Utsatthet som förklaras av variablerna Antal 

transaktioner och Storlek på genomsnittliga transaktioner har en regressionsanalys genomförts. 

Eftersom samtliga variabler är mycket snedfördelade har de transformerats med hjälp av 10-

logaritmen för att bli mer normalfördelade (Pallant, 2016). Detta görs eftersom vi i studien inte 

är intresserade av avståndet mellan värdena utan endast om ett värde är större eller mindre än 

ett annat.  

Resultatet av regressionsanalysen visar att regressionen inte är signifikant. Variabeln Antal 

transaktioner är däremot signifikant med ett p-värde på 0,047. Därmed kan vi hävda att om ett 

samband skulle påvisas, genom exempelvis en större population, är detta den variabel som till 
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störst grad förklarar variabeln Utsatthet. För att undersöka resterande två variablers relativa 

påverkan har separata regressionsanalyser gjorts med dessa variabler. Resultatet av dessa tester 

visar att den genomsnittliga betalningen till leverantörer har minst påverkan på graden av 

utsatthet. 

 5.7.2 Regression beroende variabler 

För att undersöka hur stor relativ påverkan variablerna Utsatthet, Branschindelning och 

företagens storlek har på de beroende variablerna har regressionsanalyser genomförts på 

samtliga beroende variabler. De oberoende variablerna är Utsatthet, Branschindelning, 

Omsättning och Antal anställda. Eftersom variablerna Omsättning och Antal anställda är starkt 

signifikant korrelerade har separata test gjorts med dessa variabler för att se vilken av dem som 

till störst del påverkar de olika dimensionerna. Eftersom de oberoende variablerna är mycket 

snedfördelade har de först logaritmerats för att bli mer normalfördelade (Pallant, 2016). De 

fullständiga regressionstabellerna återfinns i bilaga 7 och 8. Nedan visas resultatet av de 

regressioner som visade signifikans. 

 
Tabell 5.13 Regressionsanalys med utsatthet, branschindelning och omsättning. 

 

Fakturor betalas 

kontantlöst 

Kunders inbetalningar 

kontantlösa  Spårbarhet   Enkelhet  

Oberoende 

variabel Std. Beta Std. Error VIF Std. Beta Std. Error VIF Std. Beta Std. Error VIF Std. Beta Std. Error VIF 

Utsatthet - 0,400**  0,776 1,038 -0,211 1,327 1,049 -0,295† 1,298 1,049 -0,207 0,643 1,049 

Bransch 0,321**  0,442 1,091 -0,088 0,743 1,132 0,093 0,727 1,132 0,270† 0,360 1,132 

Omsättning 0,404**  0,251 1,128 0,398** 0,423 1,177 0,509** 0,414 1,177 -0,472* 0,205 1,177 

             

Konstant 1,894   3,227   3,156   1,563   

F-värde 6,384**   3,778**   6,164**   5,955**   

Adj. R2 0,335   0,274   0,319   0,311   
† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001   n=40 

Tabellen visar att fyra av de beroende variablerna kan förklaras med de oberoende variablerna 

Utsatthet, Branschindelning och Omsättning då de har ett p-värde under 0,05 och därmed är 

signifikanta. Dessa variabler är Fakturor betalas kontantlöst, Kunders inbetalningar 

kontantlösa, Spårbarhet och Enkelhet. Detta innebär att dessa variabler till stor del förklaras av 

variationen i variablerna Utsatthet, Branschindelning och Omsättning Variabeln Timing är 

svagt signifikant med ett p-värde på 0,082. För att kontrollera om de beroende variablerna till 
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större del kan förklaras av variabeln Antal anställda än vad de kan av variabeln Omsättning har 

samma tester gjorts där variablerna byts ut mot varandra. Resultatet visas nedan. 

Tabell 5.14 Regressionsanalys med utsatthet, branschindelning och antal anställda 

 

Fakturor betalas 

kontantlöst 

Kunders inbetalningar 

kontantlösa  Spårbarhet   Enkelhet  

Oberoende 

variabel Std. Beta Std. Error VIF Std. Beta Std. Error VIF Std. Beta Std. Error VIF Std. Beta Std. Error VIF 

Utsatthet -0,401** 0,794 1,044 -0,206 1,316 1,050 -0,279† 1,222 1,050 -0,213 0,632 1,050 

Bransch 0,336** 0,461 1,137 -0,069 0,745 1,157 0,136 0,692 1,157 0,246 0,358 1,157 

Anställda 0,378** 0,429 1,183 0,421** 0,421 1,204 0,591** 0,663 1,204 -0,503*** 0,343 1,204 

             

Konstant 0,622   1,012   0,940   0,486   

F-värde 5,771**   4,014**   8,238**   6,500**   

Adj. R2 0,309   0,215   0,397   0,333   
† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001   n=40 

Tabellen visar att samma fyra beroende variabler kan förklaras med de oberoende variablerna 

Utsatthet, Branschindelning och Antal anställda då de har ett p-värde under 0,05 och därmed 

är signifikanta. Dessa variabler är Fakturor betalas kontantlöst, Kunders inbetalningar 

kontantlösa, Spårbarhet och Enkelhet. Detta innebär att dessa variabler till stor del förklaras av 

variationen i variablerna Utsatthet, Branschindelning och Antal anställda. Variabeln Timing är 

svagt signifikant med ett p-värde på 0,060, vilket tyder på att denna variabel till större del 

förklaras av den modell där Antal anställda ingår.  

Genom att studera de båda tabellerna kan man se att de variabler som är signifikanta förklaras 

av de två variablerna i olika grad. Fakturor betalas kontantlöst och Kunders inbetalningar 

kontantlösa har en högre förklaringsgrad när regressionsanalysen görs med den oberoende 

variabeln Omsättning. Spårbarhet och Enkelhet har istället en högre förklaringsgrad när 

regressionsanalysen genomförs med den oberoende variabeln Antal anställda. Denna tolkning 

kan vi göra genom att jämföra värdena för Adj. R2 i de båda tabellerna, som visar hur stor del 

av variationen i de beroende variablerna som förklaras av modellen. Resterande del får 

tillskrivas andra faktorer eller slumpen (Pallant, 2016). 



Andersson & Lindblom 

 

52 
 

 

5.8 Sammanfattning av analysen   

De genomförda Spearman- och Pearson-testen visar att variablerna Fakturor betalas 

kontantlöst, Kunders inbetalningar kontantlösa, Spårbarhet och Timing är signifikant 

korrelerade med variabeln Utsatthet. Även variabeln Antal transaktioner är svagt signifikant. 

Teckenrangtesterna visade om resultaten från rangordningsfrågorna var korrelerade med den 

rangordning som teorin föreslog. Resultatet av dessa test var att frågorna som berörde 

Betalningssätt till leverantörer och Säkerhet var signifikant korrelerade. Detta innebär att den 

rangordning som teorin antydde och det empiriska resultatet hade ett starkt samband. 

För att undersöka hur stor del av variabeln Utsatthet som förklarades av variablerna Antal 

transaktioner och Transaktionernas storlek genomfördes en regressionsanalys. Denna analys 

visade att regressionen inte var signifikant. Analysen visade även att den variabel som till 

största grad förklarar variabeln Utsatthet är Antalet transaktioner eftersom denna variabel hade 

det största beta-värdet och ett signifikant p-värde. Detta tyder på att många dagliga transaktioner 

i ett företag i viss mån leder till större utsatthet för det kontantlösa samhället. Variablerna som 

berörde transaktionernas storlek hade negativa beta-värde vilket i viss mån tyder på att ju större 

betalningarna från leverantörerna och från kunderna ett företag har ju mindre utsatt är företaget 

för det kontantlösa samhället. 

Vidare genomfördes även regressionsanalyser på de resterande beroende variablerna. Dessa 

analyser hade som mål att undersöka till hur stor del variablerna Utsatthet, Bransch, Omsättning 

och Antal anställda förklarar de beroende variablerna. Resultatet av dessa test visade att 

variablerna Fakturor betalas kontantlöst, Kunders inbetalningar kontantlösa, Spårbarhet och 

Enkelhet hade signifikanta regressioner med de oberoende variablerna. Detta betyder att dessa 

beroende variabler till största del kan förklaras av dessa variabler. Även Timing låg nära gränsen 

för svag signifikans. 

5.9 Konsekvenser för hypoteserna 

I teoriavsnittet skapades nio hypoteser som skulle testas med hjälp av enkätundersökningen. 

Detta avsnitt beskriver hur resultatet av denna undersökning påverkar hypoteserna. 

Hypotes 1 berörde huruvida utsatthet av det kontantlösa samhället berodde på ett företags antal 

transaktioner och transaktionernas storlek. Hypotesen löd enligt följande. 

Företag som har få och stora transaktioner är mindre utsatta för det kontantlösa samhället. 
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Hypotesen kan inte accepteras eftersom regressionsanalysen inte är signifikant. Däremot kan vi 

med hjälp av beta-värdena se att variablerna påverkar utsattheten i den riktning som hypotesen 

antyder. Då antalet transaktioner hade det största beta-värdet är det också denna variabel som 

till största grad förklarar variabeln Utsatthet (Pallant, 2016). Om samtliga variabler hade varit 

signifikanta hade man med säkerhet kunnat acceptera hypotesen. 

Den andra hypotesen berörde acceptansen för kontanters substitut och löd enligt följande. 

Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till ökad acceptans för substitut till 

kontanter som betalmedel. 

Denna hypotes är svårbedömd eftersom de frågorna som berörde denna hypotes inte hade en 

intern reliabilitet. Därför krävdes separata regressioner och Spearman-test av frågorna. 

Spearman-testen visade på signifikant korrelation med variabeln Utsatthet. Resultatet av 

regressionsanalysen visade att båda frågor var signifikanta och därför till stor del förklarades 

av variablerna Utsatthet, Bransch och Storlek. Detta innebär att de företag som har högst 

acceptans för de kontantlösa betalmedlen är företag som i hög grad är utsatta för det kontantlösa 

samhället. Denna hypotes innehöll även rangordningsfrågor som visade att betalsättet som 

används till att betala leverantörer var korrelerat med teorins rangordning medans kundernas 

betalsätt inte korrelerade med teorin. Därmed kan vi inte med säkerhet acceptera hypotesen men 

vi anser att resultaten tyder på det.  

Nästa hypotes berörde säkerheten kopplat till de olika betalsätten och löd enligt följande.  

Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till större säkerhet på arbetsplatsen  

Denna hypotes prövades med Spearman-test, regression och teckenrangtest för att kunna 

förkastas eller accepteras. Spearman-testet visade ingen korrelation mellan säkerhet och 

utsatthet. Inte heller regressionen visar att säkerhet signifikant kan förklaras av utsatthet, 

bransch eller företagets storlek. Däremot visade teckenrangtestet att empirin och teorin som 

säger att de kontantlösa betalsätten medför en större grad av säkerhet var signifikant korrelerade 

(Hancock & Humphrey, 1997; Lorenz, 2009). Testen visar på olika resultat då Spearman-testet 

och regressionsanalysen talar emot hypotesen medans teckenrangtestet talar för den. Därmed 

kan vi inte med säkerhet acceptera hypotesen. 

Den fjärde hypotesen handlade om huruvida större utsatthet för det kontantlösa samhället ledde 

till en större grad av spårbarhet och löd enligt följande. 

Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till en större spårbarhet 
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Även denna hypotes prövades med Spearman-test, regressionsanalys och teckenrangtest. 

Spearman-testet visade på signifikant korrelation mellan utsatthet och spårbarhet. Även 

regressionen visade signifikans. Därmed kan vi påvisa att graden av spårbarhet till stor del kan 

förklaras av ett företags grad av utsatthet för det kontantlösa samhället, bransch och storlek. 

Detta innebär att de företag som har högst grad av spårbarhet är företag som i hög grad är utsatta 

för det kontantlösa samhället. Teckenrangtesten på de båda frågor som besvarats med 

rangordning visade däremot ingen korrelation mellan empiri och teorin som säger att de 

kontantlösa alternativen har en högre grad av spårbarhet (de Kerviler, Demoulin, & Zidda, 

2016). Testen visar på olika resultat och därför kan vi inte med säkerhet acceptera hypotesen 

även om resultatet av empirin ändå visar att kontanter har den lägsta graden av spårbarhet.   

Hypotes 5 hävdade att större utsatthet för det kontantlösa samhället ökade företagens kontroll 

över betalningens timing och löd enligt följande. 

Större utsatthet för det kontantlösa samhället påverkar kontrollen över betalningens timing  

Hypotesen prövades med Spearman-test och regressionsanalys av variabeln som skapats av 

enkätfrågorna som berörde ämnet. Spearman-testet visade på korrelation mellan variablerna 

Timing och Utsatthet. Regressionen visade signifikans på 0.1-nivån och därmed kan Timing till 

viss del förklaras av variablerna Utsatthet, Bransch och Storlek. Resultatet blir då att de företag 

som har hög kontroll över timing är i hög grad utsatta för det kontantlösa samhället. Därmed 

kan vi acceptera hypotesen eftersom vi kan påvisa att utsattheten av det kontantlösa samhället 

påverkar företagens kontroll över timing då båda test talar för detta.  

Nästa hypotes berörde sambandet mellan utsatthet och nya samt högre kostnader kopplat till 

betalning. Hypotesen löd enligt följande. 

Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till nya och högre kostnader kopplat till 

betalning 

Hypotesen prövades med Pearson-test, regressionsanalys och teckenrangtest. Pearson-testet 

visade ingen korrelation mellan kostnader och utsatthet. Resultatet av regressionen visade inte 

heller signifikans. Inte heller teckenrangtestet visade någon korrelation mellan empirin och 

teorin som säger att kontanter är ett billigt betalsätt (Lee, 2014; Thompson, 1964; Abrahão, 

Moriguchi, & Andrade, 2016). Därmed kan vi med säkerhet förkasta hypotesen eftersom 

samtliga test talar mot den. 



Andersson & Lindblom 

 

55 
 

 

Hypotes 7 hävdade att det kontantlösa samhället ledde till enklare betalningslösningar och löd 

enligt följande. 

Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till enklare betalningslösningar  

Denna hypotes prövades med Spearman-test, regressionsanalys och teckenrangtest. Spearman-

testet visade ingen korrelation mellan utsatthet och enkelhet i betalning. Resultatet av 

regressionen visade signifikans. Detta innebär att variablerna Bransch och Storlek har störst 

relativ påverkan på enkelheten i betalningslösningarna. Teckenrangtestet visade däremot inte 

någon korrelation mellan empiri och teori som säger att kontanter är det enklaste betalmedlet  

(Wakamori & Welte, 2017). Eftersom regressionen gav ett negativt beta-värde ger dessa test 

olika resultat. Regressionen och Spearman-testen talar mot hypotesen medans teckenrangtestet 

talar för hypotesen. Därmed kan vi inte med säkerhet acceptera hypotesen. 

Nästa hypotes berörde sambandet mellan det kontantlösa samhället och snabbheten i 

betalsätten. Hypotesen löd enligt följande. 

Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till snabba betalmedel  

Hypotesen prövades med Spearman-test, regressionsanalys och teckenrangtest. Spearman-

testet visade ingen korrelation mellan snabbhet och graden av utsatthet. Resultatet av 

regressionen visade inte signifikans. Inte heller teckenrangtesten visade signifikant korrelation 

mellan empirin och teorin som säger att mobila betalsätt och kontanter är de snabbaste 

betalsätten (Lorenzo, 2009; Lee, 2014; Sneddon Little, 2002). Därmed kan vi inte påvisa att 

högre grad av utsatthet leder till snabbare betalmedel och därför kan vi förkasta hypotesen. 

Den sista hypotesen handlade om huruvida en högre grad av utsatthet för det kontantlösa 

samhället ledde till mer komplicerat förvärv och installation av nya betalmedel. Hypotesen löd 

enligt följande. 

Större utsatthet för det kontantlösa samhället leder till mer komplicerat förvärv och 

installation av nya betalmedel  

Hypotesen prövades med Spearman-test och regressionsanalys. Spearman-testet visade ingen 

korrelation mellan komplicerat förvärv och utsatthet. Resultatet av regressionsanalysen visade 

inte heller signifikans. Detta innebär att vi med säkerhet kan förkasta hypotesen eftersom båda 

test talar emot hypotesen. 
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6. Slutsatser  

I detta avslutande kapitel diskuteras undersökningens slutsatser utifrån den empiriska analysen. 

Kapitlet innefattar även de implikationer, den självkritik vi riktat mot studien och även förslag 

på framtida forskning. 

6.1 Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att synliggöra de effekter som det kontantlösa samhället hade på 

SME-företag. I teoriavsnittet visar litteraturen att det råder stora skillnader mellan kontanter 

och de kontantlösa betalsätten vad gäller de dimensioner som studien lyfter fram. Eftersom få 

studier gjort på ämnet tidigare hade vi svårt att veta vad vi kunde förvänta oss när vi gick in i 

undersökningen.  

Den empiriska analysen av det insamlade materialet visar att, motsatt till vad teorin hävdar, att 

vi inte kan påvisa att graden av utsatthet för det kontantlösa samhället förklaras av ett företags 

antal dagliga transaktioner eller storleken på dessa. Resultatet av regressionsanalysen som 

gjordes visar inte någon signifikans. Detta tror vi kan bero på att enkäten besvarades av företag 

som trots att de har få transaktioner på relativt stora belopp ändå i hög grad är utsatta av det 

kontantlösa samhället. Anledningen till detta samband kan vara att den förändring mot det 

kontantlösa samhället som skett de senaste åren har påverkat både företag som i hög och låg 

grad hanterat kontanter tidigare och därmed också i analysen fått ett högt värde på graden av 

utsatthet. Därför blir inte regressionen signifikant. Trots detta resultat kunde vi i analysen ändå 

med hjälp av beta-värdena tyda att variabeln Antal transaktioner signifikant påverkade 

utsattheten i den riktning som teorin också antydde. 

De resterande beroende variablerna kopplade till hypoteserna testades sedan med både 

korrelations-test och regressionsanalyser för att mäta sambandet och förklaringsgraden som 

Utsatthet har på variablerna. Korrelationstesten visade att variablerna Fakturor betalas 

kontantlöst, Kunders inbetalningar kontantlösa, Spårbarhet och Timing är signifikant 

korrelerade med variabeln Utsatthet. Även variabeln Antal transaktioner är svagt signifikant. 

Detta visar på ett starkt samband mellan dessa variabler och graden av utsatthet. 

Dimensionerna testades sedan som beroende variabler med variablerna Utsatthet, Bransch och 

Storlek som oberoende variabler i regressionsanalyser. För att kunna visa om utsattheten, 

bransch och storlek påverkade dessa beroende variabler genomfördes regressionsanalyser på 
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samtliga variabler separat. Resultatet av dessa visade att de beroende variabler som de 

oberoende variablerna hade en signifikant relativ påverkan på var Fakturor betalas kontantlöst, 

Kunders inbetalningar kontantlösa, Spårbarhet och Enkelhet. Även Timing visade svag 

signifikans genom att endast vara signifikant på 0.1-nivån.  

Resultatet av testen innebär att vi kan göra slutsatsen att ju mer utsatt ett företag är för det 

kontantlösa samhället ju mer troligt är det att företaget betalar sina fakturor till leverantörer med 

ett kontantlöst alternativ. Denna slutsats anser vi vara värdefull eftersom den visar att vi mätt 

rätt saker när vi undersökt utsattheten hos företagen. Hade inte regressionen eller 

korrelationstestet visat signifikans mellan dessa variabler hade risken funnits att vi inte mätt 

utsatthet med de frågor som ställdes. Detta innebär att frågorna som berör dessa ämnen har en 

hög grad av intern reliabilitet. 

Samma slutsats kan vi dra av nästa variabel som regressionsanalysen och korrelationstestet 

visade vara signifikant, nämligen Kunders inbetalningar kontantlösa. Hade inte dessa två 

variabler varit signifikanta hade risken funnits att vi mätt utsatthet på ett felaktigt sätt, likt den 

tidigare slutsatsen.  

De andra två variablerna som regressionsanalysen visade som signifikanta och som därmed kan 

förklaras av Utsatthet var Spårbarhet och Enkelhet. Detta innebär att högre grad av utsatthet 

för det kontantlösa samhället leder till större grad av spårbarhet och en mindre grad av enkelhet 

i betalningen. Detta tror vi kan förklaras med att de kontantlösa betalsätten medför större grad 

av information av betalningen och därför också en större grad av spårbarhet. Att utsattheten 

påverkar enkelheten negativt tror vi kan bero på företagen fortfarande finner kontanter som ett 

enkelt betalmedel att använda eftersom det ger en snabb säkerhet att betalningen blivit 

genomförd på ett korrekt sätt. De rangordningsfrågor som berörde dessa två hypoteser visade 

på samma resultat då de rangordnade kontanter som det alternativ med lägst grad av spårbarhet 

och det alternativ där graden av enkelhet var näst högst. 

Resterande variabler var inte signifikanta och förklaras därför av andra faktorer än utsattheten 

för det kontantlösa samhället. Detta var för oss något av en överraskning eftersom vi hade räknat 

med att fler variabler skulle visas som signifikanta av regressionsanalysen och 

korrelationstesten. Den variabel som vi främst anser vara den som borde förklaras av graden av 

utsatthet är Säkerhet. Enligt teorin ökar säkerheten med användningen av kontantlösa 

betalmedel. Exempelvis borde risken för fysiska rån påverka respondenternas svar. Den 
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rangordningsfråga som berörde säkerheten visade också att respondenterna rankade kontanter 

som det mest osäkra betalmedlet. Men eftersom regressionsanalysen inte visade på att 

säkerheten kan förklaras av utsattheten kan vi inte heller visa på att detta samband. Anledningen 

till detta anser vi vara att de frågorna som ställdes som berörde säkerhet kunde besvaras på 

samma sätt oberoende om företaget i fråga i hög eller låg grad var utsatt för det kontantlösa 

samhället. Detta innebar att graden av utsatthet inte förklarade variabeln Säkerhet och därför 

visar inte regressionsanalysen signifikans.  

Av de resterande variabler som inte kan förklaras av graden av utsatthet kan vi dra andra 

slutsatser. Regressionsanalysen visade att variablerna Snabbhet, Kostnad och Förvärv inte kan 

förklaras av graden av utsatthet. Inte heller Spearman-testen visade korrelation. Dessa resultat 

finner vi intressanta eftersom dessa dimensioner då förklaras av andra faktorer än utsatthet. Att 

variabeln Snabbhet inte förklaras av grad av utsatthet kan bero på att företagen är bekväma med 

de betalmedel som de redan använder och också har utvecklat snabba betalningsprocesser med 

dessa. Att variabeln Kostnad inte kan förklaras av graden av utsatthet kan bero på att 

respondenterna anser kontanter vara ett dyrt betalsätt jämfört med de andra alternativen. 

Frågorna som berör denna variabel belyser betalsättet som helhet istället för att fokusera på de 

olika processerna och kringkostnader som betalmedlen tillför. Dessa parametrar kan 

respondenterna tagit hänsyn till och därför visar inte regressionsanalysen eller teckenrangtesten 

signifikans. 

Inte heller variabeln Förvärv kunde förklaras av eller korrelerar med utsatthet. Detta anser vi 

kan bero på att företagen uppfattar kontanter som ett betalmedel som medför komplicerat 

förvärv och installation på grund av den kringutrustning som många företag använder. Detta är 

något teorin inte belyser och därför kan detta vara förklaringen till att regressionsanalysen inte 

visar signifikans.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att våra förhoppningar var att vi skulle kunna acceptera fler 

hypoteser än de två som i regressionsanalysen visade signifikans. Vi anser att det ändå finns en 

rad viktiga lärdomar man kan dra av studien trots tydliga begränsningar. Trots att teorin visar 

att det finns fördelar med det kontantlösa samhället visar undersökningen att många företag inte 

kommit långt i denna process. Detta kan vi se då kundernas vanligaste betalform efter bankkort 

är kontanter. Detta tror vi kan förklaras med Teknologiacceptansmodellen och de slutsatser man 

kan dra av denna modell. Vi tror att de företag vars kunder fortfarande föredrar kontanter inte 
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inser de fördelar som det kontantlösa samhället har och därför implementeras inte heller den 

teknologin som är sammanhängande med detta hos företagen. Vi tror kundernas preferenser 

kring betalsätten har en större betydelse än företagens egna preferenser och att företagen därför 

anpassar sig efter dessa i första hand.  

6.2 Bidrag och implikationer 

Uppsatsens bidrag och implikationer är uppdelade i tre kategorier, teoretisk, praktisk och 

metodologisk del. Dessa för en diskussion kring uppsatsens bidrag och följd från tre olika 

infallsvinklar.  

6.2.1 Praktiska implikationer  

Då denna uppsats synliggör de effekter som ett kontantlöst samhälle har på SME-företag bidrar 

den med kunskap inom ämnet både till företagare och konsumenter. Uppsatsen bidrar med 

förståelse för betalsätts påverkan på SME-företag och skapar en diskussion kring följderna och 

effekterna av dessa betalsätt. Resultatet som ges av undersökningen kan användas av SME-

företag för att skapa insikt om de olika betalsätten och påverkan av dessa.  

Spearman och Pearson-testen tyder på att utsattheten för det kontantlösa samhället har stort 

samband med variablerna Fakturor betalas kontantlöst, Kunders inbetalningar kontantlösa, 

Spårbarhet och Timing. Detta innebär att ju mer utsatt ett företag är för det kontantlösa 

samhället ju mer troligt är det att företaget betalar sina fakturor till leverantörer med ett 

kontantlöst alternativ och även att kunderna gör inbetalningar med ett kontantlöst alternativ. 

Detta är ingen chockerande slutsats utan snarare en indikator på att frågorna är reliabla. Studien 

visar även att ju mer utsatt ett företag är för det kontantlösa samhället ju större grad av 

spårbarhet och ju mindre grad av kontroll över timing har företaget. Dessa slutsatser anser vi 

vara värdefulla och viktiga att ta hänsyn till i företags val av betalmedel eftersom de visar på 

den förändring som sker när betalningen går mot att bli kontantlös. 

Regressionstestet visade på att även utsattheten påverkar enkelheten negativt. Detta tror vi kan 

bero på företagen fortfarande finner kontanter som ett enkelt betalmedel att använda eftersom 

det ger en snabb säkerhet att betalningen blivit genomförd på ett korrekt sätt. Detta är viktigt 

för företag som genomgår en förändring i betalningsprocessen att ta hänsyn till. Även om det 

har tillkommit fler betalmedel så anses fortfarande kontanter som ett enkelt betalmedel. 
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6.2.2 Teoretiska implikationer  

I teoriavsnittet skapades nio hypoteser som testades med hjälp av enkätundersökningen. 

Korrelationstestet visar att ju mer utsatt ett företag är för det kontantlösa samhället ju större 

grad av spårbarhet har företaget. En förklaring till att ett mer utsatt företag har högre grad av 

spårbarhet är att kontantlösa betalmedel har en högre grad av information än kontanter (Ching 

& Hayashi, 2010). Dessutom kräver kontantlösa betalmedel korrekt utrustning och gör det 

enklare att spåra kontantlösa betalmedel (Lee, 2014). Korrelationstestet visar även på en svag 

signifikans mellan att ju mer utsatt ett företag är för det kontantlösa samhället ju lägre grad av 

kontroll över timing har företaget. Anledningen till att ett mer utsatt företag har en högre grad 

av kontroll över timing bygger på att det uppstår en viss tidsförskjutning innan pengarna 

tillfaller företaget (Ching & Hayashi, 2010).  

Regressionstestet visar att ju mer utsatt ett företag är för det kontantlösa samhället ju mindre 

grad av enkelhet har företaget. Att utsattheten påverkar enkelheten negativt tror vi kan bero på 

företagen fortfarande finner kontanter som ett enkelt betalmedel att använda eftersom det ger 

en snabb bekräftelse på att betalningen blivit genomförd på ett korrekt sätt. Detta motsäger sig 

med teorin som påstår att kontantlösa betalmedel kräver mindre delaktighet vid 

transaktionsögonblicket, ur företagets perspektiv än vad kontanter gör (Abrahão, Moriguchi, & 

Andrade, 2016).  

För att undersökningen ska vara av bidrag för internationella länder implicerades EU:s 

definition av SME-företag (Svenskt Näringsliv, 2010). Detta för att undersökningen ska kunna 

nyttjas i andra länder än Sverige.  

6.2.3 Metodologiska implikation  

Det finns begränsad forskning kring ämnet som undersöks, speciellt med en svensk kontext. 

Detta skapade en svårighet att hitta stöd för den svenska marknaden. Vi utvecklade därför en 

befintlig modell och anpassade den till uppsatsen (Foster, Meijer, Schuh, & Zabek, 2008). Den 

bristande mängden befintlig forskning gjorde även att vi samlade in empirisk datainsamling 

från grunden där alla SME-företag på svenska marknad kunde delta.  

Det har fokuserats mycket på att skapa en fungerande operationalisering med incitament som 

kan ligga till grund för fortsatt forskning (Bryman & Bell, 2015). Denna operationalisering 

innehöll en konkretisering av den befintliga modellens dimensioner och grunden till 

enkätundersökningen som genomfördes. I enkätundersökningen ställde vi frågor som skulle 
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skapa reliabilitet. Resultatet av den empiriska metoden visar att ju mer utsatt ett företag är för 

det kontantlösa samhället ju mer troligt är det att företaget betalar sina fakturor till leverantörer 

med ett kontantlöst alternativ. Detta resultat är en indikator på att frågorna är reliabla, alltså 

mäter samma sak sätt (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  

Då betalsätt ständigt är i en förändring kan resultatet från studien skilja sig vid framtida studier. 

Var företaget befinner sig i utvecklingen av kontanthantering kan ha en stor inverkan på 

resultatet. Framtida undersökningar inom detta ämne måste därför ta hänsyn till individernas 

situation i förändringen och deras inställning till denna förändring. Detta var svårt att ta hänsyn 

till genom en enkätundersökning och därför rekommenderar vi vid framtida studier att även 

genomföra djupgående intervjuer eller observationer.  

Avslutningsvis kan de valda frågorna som ställdes till respondenterna ha en påverkan på 

analysens resultat (Denscombe, 2016). En mer omfattande enkätundersökning med annorlunda 

frågor hade kunnat leda till ett annat resultat än vad denna studie visar.   

 

6.3 Självkritik 

Denna uppsats består av en enkätundersökning och en pilotstudie. För att få en mer detaljerad 

analys och fler dimensioner som förklarar sambandet med utsatthet för det kontantlösa 

samhället hade det varit optimalt att genomföra djupgående intervjuer eller observationer med 

SME-företag. Detta för att ta reda på om det finns fler incitament som har ett samband med 

utsatthet för det kontantlösa samhället än de vi analyserat. Dessa intervjuer eller observationer 

hade sedan kunnat användas som ett underlag till vidare undersökningar för att få fler relevanta 

resultat som berör ämnet.  

För att förbättra den empiriska analysen hade det underlättat om enkätfrågorna hade innefattat 

minst tre frågor på varje incitament som besvaras med en likertskala. Då hade nya variabler 

kunnat skapats av dessa svar för att sedan mäta korrelationen och användas i en 

regressionsanalys. Uppsatsens enkätundersökning består av både öppna svar, likertskala och 

rangordningsfrågor. Detta gjorde den empiriska analysen svårtolkad då vi inte kunde föra 

samman alla svar då de mättes på olika sätt. För att ge en mer träffsäker och pålitlig analys hade 

det underlättat med att endast ha frågor som besvaras med likertskala. 

För att göra undersökningen mer pålitlig hade det även varit bra med en större grupp 

respondenter. Vår enkät besvarades av 41 respondenter men med ett större antal hade analysen 
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blivit mer pålitlig. Enkätens respondenter var mestadels anställda på företag som var på den 

nedre gränsen av kriterierna för ett SME-företag och väldigt få var i mitten eller på den övre 

gränsen. För att få en mer rättvis bild hade vi behövt fler respondenter som tillhör större företag. 

På det viset hade vi kunnat se skillnader mellan olika företags omfattningar och jämförelsen 

hade blivit starkare. Med fler svar hade vi även fått en mer verklig fördelning på 

branschindelningen från respondenterna. Detta hade kunnat resultera i att vi sett skillnad på 

olika sorters branscher och att fler variabler blivit signifikanta. Vi hade även behövt en mer 

omfattande studie för att kunna generalisera uppsatsens slutsats.  

6.4 Förslag på framtida forskning 

För att skapa en mer rättvis bild av SME-företags betalningsprocess och denna processens 

påverkan på företag kan fortsatt forskning utveckla denna studie på olika sätt. Vi presenterar i 

detta delkapitel förslag på förbättringar för framtida forskning.  

För att skapa en större förståelse kring hur de olika valen av betalsätt påverkar SME-företag tog 

vi del av teorier och en befintlig modell. Efter att ha sett potential i den befintliga modellen 

beslutade vi oss för att utveckla och anpassa den till vår undersökning (Foster, Meijer, Schuh, 

& Zabek, 2008). Utifrån modellen formades sedan hypoteser som innehöll olika dimensioner 

som kan påverka SME-företag. Syftet med uppbyggnaden av modellen var att fånga 

betalningsformernas påverkan på SME-företag. Nackdelen med detta sätt att studera ett 

fenomen är att det är bestämt på förhand vad som ska undersökas. Detta kan bidra till att 

väsentlig information försummas och att fel slutsats dras (Jacobsen, 2002). Genom att istället 

genomföra djupgående intervjuer eller observationer kan man undersöka andra incitament än 

de som redan undersökts i den befintliga studien (Foster, Meijer, Schuh, & Zabek, 2008). Hade 

framtida forskning genomfört djupgående intervjuer eller observationer kan dessa användas 

som ett underlag till en ny enkätundersökning med andra frågor. Enkätundersökningen hade då 

behandlat incitament som utformats från de djupgående intervjuerna eller observationerna 

vilket hade skapat relevanta frågor (Denscombe, 2016).  

Anledningen till att det hade behövts en mer omfattande studie är att det finns ett begränsat 

utbud av tidigare forskning kring ämnet och ett ännu mindre utbud på forskning som har en 

svensk kontext. Den tidigare forskning som vi tagit del av analyserar enbart ett betalmedel och 

beskriver hur detta påverkar företag (Lorenz, 2009; Wakamori & Welte, 2017; Llewellyn, 

2015). Vi har sammanställt dessa betalmedel och undersökt vilka dimensioner som har påverkat 
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företag i samband med utsatthet. Framtida forskning hade kunnat visa hur företagen påverkas. 

Framtida forskning hade kunnat fokusera på samtliga betalsätt och analyserat 

förändringsprocessen istället för att konstatera att det sker en förändring mot ett kontantlöst 

samhälle.  

Vår studie innehöll ett fåtal respondenter vilket resulterade i att fördelningen på 

respondenternas branschindelning inte stämde överens med verkligheten. I fortsatt forskning är 

det därför viktigt att studien undersöker fler respondenter så att den verkliga branschindelningen 

kan efterliknas (Denscombe, 2016). Om studien hade haft fler respondenter finns även en 

möjlighet att fler antal hypoteser hade accepterats.  

En mer omfattande undersökning som inkluderar fler företag på ett större geografiskt område 

hade också varit intressant att undersöka. Det kan då vara av intresse att undersöka skillnader 

geografiskt, både inom och utanför Sveriges gränser. Studien kan genomföras i länder som har 

liknande betalmedel och betalningsprocesser som Sverige för att se om studien ger liknande 

resultat. Det hade även varit intressant att undersöka om storleken på företag har någon vidare 

inverkan än det vi undersökt. Det hade då varit intressant att genomföra studien på små, 

medelstora och stora företag för att undersöka om de har olika incitament och om resultatet blir 

detsamma oavsett storlek på företaget samt om de påverkas av dimensionerna på olika sätt. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Studiens forskningmodell 

 

 
Figur 1. Påverkan kontantlöst samhälle 
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Bilaga 2. Pilotstudierapport 

För att kontrollera att de frågor och dimensioner som vi berör i vår studie samt enkät är relevanta 

och betydelsefulla har denna fallstudie genomförts. Fallstudien ägde rum på en matvarubutik i 

Landskrona den 27 april 2017. För att kunna kontrollera att enkätfrågorna var relevanta 

diskuterades de observerade kundernas beteende med den anställda under tidens gång för att 

även få fram företagets synpunkt på det hela. Den anställda (hädanefter kallad P) är chef över 

butiken och har därmed också en beslutsfattande position vad gäller val av de betalmedel som 

butiken ska tillhandahålla. De dimensioner av de olika betmedlen som kommer beröras både i 

denna pilotstudie och i vår uppsats är acceptans för betalmedlet, förvärv och installation, 

kontroll över timing, kostnad, enkelhet i användning, spårbarhet, snabbhet i betalning och 

säkerhet. Dimensionerna har förklarats och studerats utifrån både kunders beteende och P:s 

egna tankar och åsikter. Utifrån dessa dimensioner har även enkätfrågorna formulerats. Nedan 

följer vår redogörelse för resultatet av denna pilotstudie. 

• Acceptans för betalmedlet. Eftersom företaget där denna studie genomfördes är en 

matvarubutik har de många transaktioner dagligen, främst med betalande kunder, men även 

med leverantörer och andra intressenter. P lyfte tydligt fram att det var viktigt för dem att 

erbjuda kunderna de betallösningar som efterfrågades. Även att ligga i framkant vad gäller 

betallösningar framfördes som viktigt i deras arbete. P anser att de mobila betalsätten är 

nästa steg för att kunna erbjuda kunden en ännu bättre betalningstjänst. Under studiens gång 

framkommer det också att kunder frågar efter att betala med Swish, något som företaget 

inte kan acceptera. 

• Förvärv och installation. Just i detta företaget fanns ett avtal med leverantören av den 

utrustning som var kopplad till betalningen. P betonade också att om detta inte skulle vara 

fallet och företaget själva skulle sköta installationen skulle de avstått de mer komplicerade 

alternativen eftersom ingen på företaget har den kompetens som krävs.  

• Kontroll över timing. P hävdar att denna dimension av betalning är något som hen aldrig 

tänkt på eller upplevt som problematiskt. När vi lyfter frågan anser han inte detta vara 

väsentligt för deras verksamhet eftersom de har en jämn fördelning mellan kontanter och 

kontantlösa alternativ. P hävdar däremot att det har hänt att företaget har behövt skjuta på 

betalningar eftersom de behövt vänta på att pengar ska tillfalla företaget från banken, pengar 

som tillkommit genom kortbetalning. 

• Kostnad. Betydelsen av denna dimension anser P vara den minst centrala när det kommer 

till valet av betalmedel. ”Det är andra faktorer som spelar in”. När vi däremot lyfter de olika 
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kostnader som finns kopplat till de olika betalmedlen instämmer P med att det kan innebära 

en stor skillnad för ett företag när man väljer betalmedel, på grund av kostnaderna som 

tillkommer. 

• Enkelhet i användning.  ”Detta är nog den viktigaste aspekten enligt mig”. P lyfter fram att 

detta är det som spelar störst roll både för företaget och kunderna. Att betala fakturor kan 

vara onödigt komplicerat, menar P. Kundfokuset är däremot det som P anser vara det allra 

mest centrala. Under studien visar det sig att merparten av kunderna betalar med kontantlösa 

alternativ som bankkort eller någon form av medlemskort. 

• Spårbarhet. P menar att denna dimension förmodligen är viktigare för större företag som 

har ett större behov av att kunna kontrollera hur, var och när olika betalningar skett. Men i 

detta fall är det inte så viktigt, anser P.  Däremot kan användningen av kontantlösa 

betalmedel underlätta för exempelvis inventeringar och revisionsarbete eftersom det ger en 

tydligare överblick. 

• Snabbhet i betalning. ”Detta är mina kunders största behov, att det ska gå snabbt”. Med den 

utrustning som finns idag går de allra flesta betalningar väldigt snabbt. I butiken finns 

hjälpmedel som räknar pengar, självhjälpsstationer och kortterminaler som erbjuder en 

betalning utan kod.  

• Säkerhet. Detta är en fråga som P anser vara mycket viktig. ”Det finns alltid en risk för att 

bli rånad i denna branschen. Jag vill att mina anställda ska känna sig trygga”. Genom att 

införa slutna system som skyddar kontanterna minskar därmed också rånrisken. ”Hade vi 

slutat att ta emot kontanter helt och hållet hade vi inte behövt tänka på detta, men vi vill 

fortfarande erbjuda våra kunder den möjligheten”. 

 

Analys 
Efter att har följt betalningsprocessen under en tid och dessutom kunna ställa frågor till den 

som är ansvarig för processen anser vi oss fått en klar bild över vilka dimensioner som är 

relevanta för vår studie. Det har blivit tydligt att graden av kontantlöshet i verksamheten 

påverkar vilken dimension som är den viktigaste. Samtliga av de åtta dimensioner vi har valt i 

vår studie finner P som betydelsefulla för sitt företag. Vissa var mer relevanta än andra men 

samtliga kunder relateras till verksamheten. Detta gör att vi känner oss trygga i att fortsätta 

med de valda dimensionerna i vår studie. Vi har nu en grund som visar på att just dessa 

dimensioner påverkar företag på olika sätt beroende på typen av verksamhet och kan gå 

vidare med de valda dimensionerna in i enkäten. 



Andersson & Lindblom 

 

71 
 

 

Bilaga 3. Enkätfrågor  

Populationsurval (SME-företag)   

Fråga 1 – Hur många anställda har företaget du arbetar på?  

Öppen fråga  

Fråga 2 – Hur mycket omsätter företaget du arbetar på årligen?  

Öppen fråga   

Betalningsmedlens storlek:  

Fråga 3 – Hur stor (i kronor) är den genomsnittliga betalningen till leverantörer?  

Öppen fråga  

Fråga 4 – Hur stor (i kronor) är den genomsnittliga inbetalningen från kunder?   

Öppen fråga  

Fråga 5 – Hur många betalande kunder har företaget dagligen?   

Öppen fråga   

Acceptans för betalmedlet   

Fråga 6 – Ranka företagets vanligaste sätt att betala leverantörer, från det vanligaste till det 

minst vanliga  

Ranking   

Fråga 7 – Ranka kunders vanligaste sätt att betala, från det vanligaste till det minst vanliga   

Ranking  

Fråga 8 – Företaget lyssnar på kundernas önskemål om nya betalsätt   

1-7  

Fråga 9 – Företaget lyssnar på leverantörernas önskemål om nya betalsätt   

1-7  

Förvärv och installation   

Fråga 10 – Företaget undviker att använda betalsätt som uppfattas som komplicerade  
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1-7  

Fråga 11 – Det är viktigt för företaget att det är enkelt att installera ny utrustning kopplat till 

betalning  

1-7  

Fråga 12 – Om det är komplicerat att installera ny utrustning kopplat till betalning så väljer 

företaget ett annat alternativ   

1-7  

Fråga 13 – Att hantera kontanter är mer komplicerat än att använda andra betalsätt   

1-7  

Spårbarhet  

Fråga 14 – Ranka det betalningssätt som är enklast att granska i efterhand, från det enklaste 

till det svåraste  

Ranking    

Fråga 15 – Ranka det betalningssätt är enklast att hitta avsändaren på, från det enklaste till det 

svåraste  

Ranking  

Fråga 16 – Det är viktigt för företaget att kunna spåra varje betalning till den som utfört den  

1-7  

Kontroll över timing   

Fråga 17 – När kunder betalar kontant får jag en bättre överblick över kassaflödet  

1-7  

Fråga 18 – När kunder betalar kontant känner jag mig säker på att betalningen blivit korrekt  

1-7  

Fråga 19 – När kunder betalar på andra sätt än kontant upplever jag sämre överblick över 

betalningen  

1-7  

Kostnad   

Fråga 20 – Jag upplever att kort- och girobetalningar medför nya kostnader för företaget  
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1-7  

Fråga 21 - Jag upplever att kort- och girobetalningar medför högre kostnader för företaget   

1-7  

Fråga 22 – Jag upplever kontanter som ett billigt betalsätt för företaget 

1-7  

Fråga 23 – Ranka betalsättens kostnader, från det som är billigast till dyrast för företaget    

Ranking   

Säkerhet  

Fråga 24 – Ranka de betalsätt du upplever som säkrast att använda, från det mest säkra till det 

mest osäkra  

Ranking  

Fråga 25 – Att hantera större mängd kontanter gör att jag känner mig osäker på arbetsplatsen   

1-7  

Fråga 26 – Att hantera mindre mängd kontanter leder till större säkerhet på arbetsplatsen  

1-7  

Fråga 27 – Att hantera mindre mängd kontanter innebär färre fel och misstag i företaget  

1-7  

Enkelhet i användning   

Fråga 28 – Det är viktigt för företaget att betalningen ska vara enkel att utföra  

1-7  

Fråga 29 – Ranka det betalsätt du uppfattar som enklast att använda, från det enklaste till det 

svåraste  

Ranking   

Fråga 30 – Det är viktigt för mina kunder att det ska vara enkelt att betala  

1-7  

Snabbhet i betalning   
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Fråga 31 – Det är viktigt för företaget att det ska gå snabbt att betala  

1-7  

Fråga 32 – Ranka de betalsätt du upplever som snabbast att använda, från det snabbaste till 

det långsammaste  

Ranking  

Fråga 33 – Det är viktigt för kunderna att det ska gå snabbt att betala  

1-7  

Utsatthet för kontantlöst samhälle   

Fråga 34 – Hur många betalningar genomför företaget dagligen?  

Öppen fråga  

Fråga 35 – De senaste åren har företaget hanterat mindre kontanter än tidigare  

1-7  

Fråga 36 – Mina kunder efterfrågar andra sätt att betala än kontanter  

1-7  

Fråga 37 – Vilken typ av företag arbetar du på?  

- Energi - Material  - Industrivaror och tjänster 

- Sällanköpsvaror och tjänster  - Dagligvaror 

- Hälsovård - Finans och fastighet - Informationsteknik 

- Telekomoperatörer - Kraftförsörjning - Annat 
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Bilaga 4. Utskickad enkät  
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Bilaga 5. Introduktionstext enkät 

Hej.  

Vi bjuder in Er med anledning av Er anställning i ett litet eller medelstort företag till att 

medverka i en enkätundersökning.   

Vi studerar betalningsmedels påverkan på små och medelstora företag och vill med Er hjälp få 

en mer ingående förståelse av detta fenomen. Detta ämne studeras då det skedde en stor 

utveckling mot ett kontantlöst samhälle med tillkomsten av elektroniska betalmedel i mitten 

av 1900-talet.   

Vi undersöker effekterna av en kontantlös betalningsprocess och vill visa de positiva och 

negativa aspekterna utifrån åtta dimensioner. Studiens syfte är att synliggöra de effekter som 

det kontantlösa samhället har på små och medelstora företag i Sverige. Även företag som inte 

hanterar kontanter i dagsläget har möjlighet att svara på enkätundersökningen. Resultatet 

kommer att användas för att få en mer ingående kunskap kring utsatthet av kontanter. 

Frågorna som ställs handlar om de olika betalningsmedlen som företag använder och dess 

påverkan.   

Studien kommer ingå i en examensuppsats för ekonomprogrammet på Högskolan Kristianstad 

med handledning av professor Sven-Olof Collin. Enkätsvaren kommer behandlas anonymt så 

att ingen obehörig kan ta del av resultaten.   

Enkäten består av 36 frågor och beräknas ta max 10 minuter att genomföra och kommer ske 

via internet. Vi är tacksamma om Ni vill delta och bidra till vår kunskap i ämnet. 

Länk   

Med vänliga hälsningar   

Linus Andersson & Amanda Lindblom   

Ekonomprogrammet 

Högskolan Kristianstad   

Kontakt:   

Linus  0761- 48 99 49  linus.andersson@outlook.com  

Amanda  0709- 23 46 84 amanda-lindblom@live.se  
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Bilaga 6. Korrelationsmatris 
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Bilaga 7. Regressionstabell med omsättning 
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Bilaga 8. Regressionstabell med anställda 
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