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Förord 
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diskutera och ha en god relation har vi lyckats slutföra vår uppsats.  
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ur ett företagsperspektiv. 
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Sammanfattning 
 
Den traditionella detaljhandel har utsatts för en ökad konkurrens från e-handelsföretag och måste idag 
kunna erbjuda liknande förutsättningar för att behålla sina kunder. Idag är digitala betalningsmedel en 
allt mer förekommande betalningsmetod i affärer. Modehandeln är idag en av de växande branscherna 
där digitala betalningsmedel tar mer och mer plats. Tidigare forskning har studerat hur 
kundacceptansen är gentemot digitala betalningsmedel. Men det finns en bristfällighet i tidigare studier 
ur ett företagsperspektiv. Därav har denna studie valt att studera vilka faktorer som påverkar 
användaracceptansen till digitala betalningsmedel ur ett företagsperspektiv. Men även om butikers 
användaracceptans till ny teknologi och digitala betalningsmedel basers på samma faktorer som för 
konsumenterna. Studien är begränsad till att enbart studera fysiska butiker på två köpcenter. Studien 
har använda sig av två modeller som har varit centrala inom tidigare forskning. Den första modellen är 
Technology acceptance model är har varit en central modell vid analys av kundacceptans av ny 
teknologi. Den andra modellen är Technology-Organization-Environment och har varit central vid studier 
angående hur acceptansen av ny teknologi är ur ett företagsperspektiv. För att kunna besvara 
problemformuleringen har först en kartläggning utförts, av vilka digitala betalningsmedel som finns på 
marknaden. Intervjuer på de två utvalda köpcentrena, Emporia och Nova lund, har även utförts. 
Intervjufrågorna som har ställts är baserade på den egenskapade modellen i uppsatsen. Slutligen har 
uppsatsen kommit fram till att den egenskapade modellen är applicerbar. Variablerna bestämmelser 
ovanifrån, användarvänlighet och befintlig teknik är de avgörande faktorerna vid företags 
användaracceptans till digitala betalningsmedel.  
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Abstract  
The traditional retail sector has been exposed to increased competition from e-commerce companies 
and must be able to offer similar conditions to retain its customers. Today, digital payment methods are 
an increasingly prevalent payment method in business. The fashion trade is today one of the growing 
industries where digital payment takes more and more space. Previous research has studied how 
customer acceptance is towards digital payment. But there is a shortcoming in previous studies from a 
business perspective. Hence, this study has chosen to study which factors affect the user acceptance of 
digital payment from a business perspective. But also if the store's user acceptance of new technology 
and digital payment is based on the same factors for companies as for consumers. The study is 
constricted to only studying physical stores at two shopping centers. The study has used two models 
that have been central to previous research. The first model is Technology acceptance model and has 
been a central model when analyzing customer acceptance of new technology. The second model is 
the Technology-Organization-Environment and has been central to studies on how the acceptance of 
new technology is from a business perspective. To be able to answer the problem formulation, a survey 
has first been carried out, of which digital means of payment are available on the market. Interviews on 
the two selected shopping centers, Emporia and Nova Lund, have also been performed. The interview 
questions that have been asked are based on the characteristic model in the thesis. Finally, the paper 
has come to the conclusion that the model is applicable when studying which factors . The variables: 
regulations from above, user-friendliness and existing technology are the decisive factors in corporate 
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1 Inledning 
 
 
I följande kapitel kommer en beskrivning om detaljhandelns och elektroniska betalningsmedel 

utveckling att presenteras. Följande kommer problemdiskussionen att redogöras och slutligen 

kommer uppsatsens problemformulering samt avgränsningar att presenteras.  
 

1.1 Bakgrund 
I inledande del kommer en inblick i betalningsutvecklingen i Sverige att presenteras. 

Såväl kommer detaljhandelns och elektroniska betalningsmedel utveckling att redogöras. 

1.1.1 Betalningsutveckling i Sverige  
Sverige är ett av de få länderna i världen där användningen av kontanta betalningsmedel 

minskar raskt. Användningen av kontanta betalningsmedel har  minskat med 15 procent 

mellan 2010 och 2016 i Sverige (Sveriges Riksbank, 2018).  Det elektroniska 

betalningsmedlet som används mest av den svenska befolkningen är kortet. Men från att 

enbart kunna betala med det fysiska betalningskortet har nu utvecklingen gått mot digitala 

betalningsmedel. Idag använder sig 86 procent av den svenska befolkningen en mobil 

enhet när de betalar eller ska gå in på sin bank (Dagens Handel, 2019). 2015 

introducerades NFC-funktionen på kortterminaler i Sverige. NFC-funktionen möjliggör 

att konsumenten kan betala med sin digitala plånbok direkt i en fysisk butik och kunde 

även använda ”blipp” funktionen med sitt bankkort (Konsumenternas Bank- och 

finansbyrå , 2015). Utvecklingen av dessa digitala betalningsmedel har börjat introducera 

sig på den svenska marknaden och idag finns möjligheten att välja bland en rad olika 

digitala betalningsmedel i butiker som Swish, Klarna och den digitala plånboken. Nya 

alternativa val av att betala i fysiska butiker blir allt vanligare runt om i Sverige. Men 

betalningsmedel är en tvåsidig marknad där både konsumenter och butiker måste 

acceptera samt använda de betalningsmedel som finns (Sveriges Riksbank, 2018) . 

 

När konsumentens val av betalningsmedel förändras måste de fysiska butikerna även 

justera sig och vara flexibla, genom att kunna erbjuda kunder en rad olika mer 

moderniserade betalningsmedel. Idag är exempelvis Swish det mest populära mobila 
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betalningsmedlet i Sverige. Även om utvecklingen för vilka betalningsmedel 

konsumenter använder sig av idag växer för de digitala betalningsmedel, så är fortfarande 

det elektroniska bankkortet de betalningsalternativ som flest svenskar använder sig av 

(Sveriges Riksbank, 2018).  

 

1.1.2 Detaljhandelns utveckling  
Detaljhandel är en konstant växande marknad där konsumentens köpbeteende och behov 

är i en konstant förändring (Wallström, 2019). Den traditionella detaljhandel  har utsatts 

för en ökad konkurrens från e-handelsföretag, vilket över tiden tagit åt sig 

marknadsandelar från den traditionella handeln. Ett skäl till att e-handelsföretagen har 

lyckats är dels på grund av att leveransprocessen har blivit smidigare, erbjudandet av 

varor är bredare och priser är lägre än det som aktörerna i den traditionella handeln kan 

erbjuda. Den pågående tekniska utveckling som försiggår innebär en utsatthet för den 

traditionella detaljhandel, vilket leder till att allt fler fysiska butiker börjar sälja via nätet 

(Rämme, 2010).  

 

Även om utvecklingen går mot en mer digitaliserad framtid, är det viktigt att komma ihåg 

att merparten av handeln i sin tid kommer ske i fysiska butiker. Konsumenter har idag 

fortfarande ett behov att känna och prova en typ av varor innan ett köp sker. Detta är i sin 

tur något som gynnar de fysiska butikerna. Idag i Sverige är modehandeln mitt inne i en 

omvälvning av en snabb växande näthandel. En utveckling mot en digitaliserad 

detaljhandeln växer och antal fysiska butiker minskar stadigt per år. Likväl sker ännu 90 

procent av Sveriges detaljhandelsförsäljning idag i fysiska butiker (Svenska handel, 

2018). Ett naturligt steg i utvecklingen för den traditionella detaljhandeln är inte enbart att 

följa med i utvecklingen av köpes handeln som e-handeln erbjuder kunder. Men även 

utvecklingen av hur kunder blir erbjudna att betala för sina köp när de handlar online. När 

en konsument handlar online finns det en rad olika betalningsalternativ som erbjuds. Som 

att exempelvis kunna betala för sitt köp på faktura, kunna Swisha eller betala via Paypal. 

Den logiska utvecklingen för den traditionella detaljhandeln blir att inte enbart försöka 

anpassa sig till konsumenters köpbeteende via e-handeln, men även kundernas 

betalningsbeteende via nätet (Bränström L, 2014). 
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1.2 Problemdiskussion 
Den traditionella detaljhandeln har utsatts för en ökad konkurrens från e-handelsföretag 

och måste idag erbjuda liknande förutsättningar som e-handelsbutikerna gör för att 

behålla sina kunder (Rämme, 2010). Modehandeln är en av de branscher där e-handeln 

har växt snabbast och det är upp till de fysiska klädbutikerna att fortsätta tillfredsställa 

kundernas behov och hänga med i förändringar som sker ute på marknaden. Men det är 

inte enbart ett större utbud, lägre priser och en snabb leveransprocess som lockar 

konsumenter till e-handel. Utan även möjligheten att kunna betala för sina varor genom 

ett faktura köp, betala via Swish eller genom att använda sig av en rad olika digitala 

plånböcker (Svenska handel, 2018). Denna utvecklingen har lett till att kunder idag kan 

besöka fysiska butiker och har en rad olika betalningsalternativ att välja mellan, såsom 

bankkort, Klarna, Swish och digitala plånböcker. Vi kan se en utveckling i samhället där 

digitala betalningsmedel etablerar sig i de svenska butikerna (Bränström L, 2014). 

Samtidigt som digitala betalningsmedlen ökar ute i butiker så minskar även 

kontanthanteringen drastiskt (Sveriges Riksbank, 2018).  

 

Digitala betalningsmedel introducerades på den svenska marknaden första gången under 

2012. Swish och Klarna var de betalningsmedel som först etablerade sig på den svenska 

marknaden. Drygt ett år efter lanserades den första digitala plånboken. 2015 

introducerades den så kallade kontaktlösa betalningen på den svenska marknaden. Den 

kontaktlösa betalningen innebar att kortterminalen med hjälp av NFC-teknik kunde ta 

betalt av kunden utan att terminalen hade någon kontakt med chipp eller magnetremsa. 

Med en växande e-handel som tar större plats på marknaden och en ökad användning av 

digitala betalningsmedel hos konsumenter kan det tänka sig att fysiska butiker även 

kommer ta efter e-handeln vid utbudet av betalningsalternativ till kunder 

(Konsumenternas Bank- och finansbyrå , 2015).  

 

Tidigare forskning har undersökt digitala betalningsmedlens påverkan ur ett 

kundperspektiv. Det har konstateras att kundens förtroende till digitala betalningsmedel är 

en central faktor som påverkar kunden i valet av att använda sig av digitala 

betalningsmedel. Framförallt har kunder inte uppfattat en trygghet med användningen av 

digitala betalningsmedel då det uppfattas som riskabelt. Inom tidigare forskning har 

Technology Acceptance Model varit en central modell som har använts för att studera 
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vilka faktorer som påverkar individens användaracceptans till ny teknologi. Modellen 

förklarar att externa variabler påverkar individens uppfattade användbarhet och 

användarvänlighet, dessa påverkar i sin tur individens attityd mot teknologin. Attityden 

påverkar i sin tur den faktiska användaracceptansen. Det har lyfts fram att utöver risk och 

förtroende så är fördelar, tillgänglighet, påtaglighet och sociala mediers inflytande 

centrala faktorer som påverkar individens användning av digitala betalningsmedel. 

Tidigare forskning har visat att de två mest betydelsefulla faktorer som påverkar 

individers acceptans till digitala betalningsmedel är säkerhet och tillit. Det är säkerheten 

individen upplever gentemot att använda ett digitalt betalningsmedel och den tillit 

individen känner till tekniken.  (Shin, 2009; Shin, 2010; Lièbana-Cabanillas, Ramos de 

Luna, & Montoro-Rìos, 2015). Tidigare forskning har även undersökt företags acceptans 

och adoption av ny teknologi. Forskningen har konstaterat att beroende av hur ett företag 

ser ut internt implementerar bolaget ny teknologi på olika sätt. En förekommande modell 

i tidigare forskning om hur företag implementerar ny teknologi är modellen Technology 

Organization Environment. Modellen förklarar hur hela innovationsprocessen, som 

sträcker sig från innovationen från ingenjörer till acceptansen av de som kommer använda 

innovationen. Modellen är uppbyggd på tre olika faktorer som förklarar företags 

acceptans och påverkan av att använda sig av ny teknologi. De tre olika faktorerna 

modellen består av är; tekniskt sammanhang, organisatoriskt sammanhang och miljö 

sammanhang. Det tidigare forskning har haft gemensamt med TOE modellen är att det är 

en effektiv modell vid undersökadet av vad som påverkar organisationers adoption av nya 

innovationer inom teknologi (Molinillo & Japutra, 2017;K.Lippert & Govindarajulu, 

2006; Okorie Awa, Ukoha Ojiabo, & Chinweuba Emecheta, 2014).   

 

Implementeringen av nya digitala betalningsmedel startar hos butikerna och det är 

butikerna som väljer att erbjuda kunderna digitala betalningsalternativ. Om butiker inte 

väljer att erbjuda digitala betalningsmedel så har kunderna inte möjligheten att använda 

sig av betalningsmedlet. Trots att digitala betalningsmedel har etablerat sig kraftigt på den 

svenska marknaden har tidigare forskning fokuserat på användaracceptansen ur ett 

kundperspektiv. Det går att konstatera att det finns en lucka inom forskning av fysiska 

butikers ställningstagande till applicering och användning av digitala betalningsmedel. 

Det finns ingen tidigare forskning som ställer sig frågan om vilka faktorer som påverkar 

de fysiska butikernas användaracceptans till digitala betalningsmedel. Denna studie 
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kommer därför att studera vilka faktorer som påverkar fysiska klädbutikers 

användaracceptans till digitala betalningsmedel.  

 

1.3 Problemformulering 
Utifrån vår problemdiskussion har följande problemformuleringar identifierats: 

  

v Vilka faktorer påverkar butikers användaracceptans till digitala betalningsmedel? 

 

v Baseras butikers användaracceptans till ny teknologin och digitala 

betalningsmedel på samma faktorer som för konsumenter? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utföra en empirisk undersökning där vi studerar butikers 

acceptans till ny teknologi och digitala betalningsmedel. Studien kommer innefatta en 

undersökning om vilka faktorer som påverkar butiker val av digitala betalningsalternativ 

samt om den egna modellen i arbetet är applicerbar.  

 

1.5 Avgränsningar 
En rad olika avgränsningar kommer att göras i arbetet. Den första avgränsningen i studien 

är att det kommer vara en studie som enbart studera fysiska butiker som säljer kläder. 

Studien kommer inte undersöka butiker som säljer accessoarer utan enbart kläder. 

Avgränsningen har valts att göra eftersom klädeshandeln har blivit väldigt utsatt av e-

handelns utveckling. Fler kunder väljer att handla online och har alternativet att kunna 

välja bland en rad olika digitala betalningsmedel, så som Klarna och swish (Svenska 

handel, 2018) . Den andra avgränsningen som har valts är att koncentrera undersökningen 

till fysiska butiker i Malmö och Lund. Eftersom studien inte kan ta hänsyn till alla 

shoppingcenter i Sverige. Malmö och Lunds köpcenter Nova lund och Emporia har valts 

eftersom de skiljer sig åt i storlek, men ligger relativt nära varandra.  Den tredje 

avgränsningen är att fokusen kommer vara på digitala betalningsmedel som är 

introducerade på den svenska marknaden. Den sista avgränsningen som har gjorts är att 
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endast följande digitala betalningsmedel kommer undersökas; Klarna, Swish, Apple Pay 

och Samsung Pay. Anledningen till valet av betalningsmedel beror på att dessa alternativ 

idag är de som har flest användare i Sverige. Presentkort och click & collect kommer inte 

tas hänsyn till i arbetet som ett betalningsmedel. Eftersom presentkort är ingen garanti att 

kunderna betalar med och click & collect är inget betalningsmedel som betalas med utan 

ett medel som enbart används för väljer ut kläder med och betala hemifrån för (Sveriges 

Konsumenter, 2018).  
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2 Teoretisk referensram 

 

I följande kapitel kommer en introduktion av forskningsarbetets grund teorier och 

referensram presenteras. Grundantaganden och förgående forskning kommer även 

redogöras. 

 
 

2.1 Elektroniska betalningsmedel 
I följande avsnitt kommer elektroniska betalningsmedel att presenteras. De tre digitala 

betalningsmedlen Swish, Klarna och NFC-funktionen kommer även att klargöras. 

Slutligen kommer den tidigare forskning som finns om konsumentens och de fysiska 

butikernas användaracceptans redogöras.  

2.1.1 Från ett kontant samhälle till ett elektroniskt  
Det har under de senaste åren skett stora förändringar på den svenska 

betalningsmarknaden. I takt med att digitala betalningsmedel har introducerats på 

marknaden så har den kontanta användningen minskat. Elektroniska betalningsmedel har 

fått positiv respons då det jämfört med kontanthanteringen är ett säkrare och mer effektivt 

betalningsmedel samt minder resurskrävande. Idag finns det en rad olika alternativ och 

aktörer på marknaden som såväl konsumenter som företag kan välja mellan (Segendorf & 

Wretman, 2015). I Sverige använder 86 procent av konsumenterna sig av en mobil enhet 

för att betala eller använda sig av banktjänster. Jämfört med andra europeiska länder 

ligger Sverige i framkant inom denna utveckling (Dagens Handel, 2019). I fysiska butiker 

är kort den främsta betalningsmetoden och används mer än kontanter. Tidigare forskning 

har påvisat att introduktionen av det kontaktlösa betalningskortet, som innebär att kunden 

kan betala genom att hålla sitt betalkort nära kortterminalen, utan att behöva slå sin PIN-

kod, har påskyndat övergången från att fler väljer att betala med kort i fysiska butiker 

istället för kontanter. De svenska bankerna har sedan en lång tid tillbaka dominerat på 

betalningsmarknaden men under de senaste åren har tekniken utvecklats och ett antal nya 

aktörer har börjat etablera sig och konkurrerar med storbankerna på betalningsmarknaden. 

Klarna, PayPal, Google, Samsung och Apple är exempel på aktörer som under de senaste 
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åren har utvecklat digitala betalningstjänster som idag har etablerat sig på den svenska 

betalningsmarknaden (Segendorf & Wretman, 2015). 

 

Insight intelligence, i samarbete med några av Sveriges storbanken, utför varje år en 

undersökning där svenska befolkningens betalvanor kartläggs. Undersökningen som ägde 

rum 2017 svarade 97% av respondenterna att kort är det betalningsalternativ som 

kunderna främst använder. Anmärkningsvärt med år 2017 var att det var första året som 

respondenterna besvarade att användningen av betalappar för smartphones (till exempel 

Swish och Masterpass) är större än kontantanvändning. Viktigt att tillägga är att 

användningen av betalappar är större än kontanter när det används enstaka gånger i 

månaden. Där respondenterna svarade på veckovis användning så användes kontanter och 

betalappar i lika stor mängd. Jämfört med tidigare år har fler respondenter svarat att de 

sällan eller aldrig använder kontanter (Insight Intelligence AB, 2017). Resultatet på 

Insight Intelligence undersökning går att utläsa i en liknande undersökning som 

Riksbanken har gjort. Vartannat år utformar Riksbanken en intervjuundersökning av 2 

000 slumpmässigt utvalda svenskar i syfte att undersöka svenska folkets betalningsvanor. 

I tabell 1 visar stapeldiagrammet tydligt vilka betalsätt som den svenska befolkningen 

använder sig mest av. 80 procent av de undersökta angav att kortbetalning är deras 

vanligaste betalningsmetod, därefter kommer Swish på en andra plats  
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Tabell 1 – Svenska folkets betalvanor 

 

2.1.2 Swish 
Swish är idag den andra vanligaste betalningsmetoden hos svenska konsumenter. Swish 

är en applikation som konsumenten har i sin mobila enhet, alternativ läsplatta. Genom 

Swish kan du enkelt överföra pengar till en vald mottagare. Det var ett samarbete mellan 

Sveriges största banker; Swedbank, Nordea, SEB, Sparbankernas riksförbund och Danske 

Bank som ledde till att Swish skapades. Idag har även andra svenska banker anslutit sig 

till detta samarbete. Konsumenten har kopplat sitt bankkonto till appen och genom att 

skriva in telefonnumret till mottagaren samt vilken summa pengar som önskas överföras 

så får mottagaren pengarna omedelbart på sitt angivna konto. För privatpersoner är Swish 

en kostnadsfri tjänst medan företag och föreningar betalar transaktionsavgift och en 

årsavgift för att få använda tjänsten (Sveriges Konsumenter, 2018). Idag har Swish över 

tre miljoner aktiva användare och är en av de mest nedladdade applikationerna i Sverige. 

I Juni 2015 hade antalet totala betalningar uppgått till 6,4 miljoner transaktioner, vilket 

enligt Swish egna undersökning, motsvarar cirka 215 000 transaktioner om dagen, cirka 9 

000 transaktioner i timmen vilket motsvarar cirka 150 transaktioner i minuten (Swish 

Betala enklare, 2015). 
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2.1.3 Klarna 
Klarna är en plattform för internetbetalning och grundades av ett svenskt företag 2005. 

Klarnas affärsidé var att förenkla vardagen för människor när de handlar via nätet. Idag är 

Klarna en av Europas största banker och har sin tjänst i 100 000 butiker i 14 olika länder 

(Klarna, 2019). I praktiken handlar konsumenten online, får varan och kan i efterhand 

betala för sitt köp. Kunden kan välja att betala direkt via sin internetbank eller att ta köpet 

på faktura. Betalningen går även att dela upp och skjuta upp till ett datum längre fram. 

Betalningsperioden är 14 dagar och efter det skickas betalningen till Klarnas egna 

inkasso-bolag Segoria. För att säkra sin användning när en betalning sker via faktura till 

Klarna så identifiera kunden sig via BankID (Sveriges Konsumenter, 2018) . Numera går 

det även att betala med Klarna i fysiska butiker. Kunden väljer Klarna i kassan och 

lämnar sitt kundnummer. Senare får kunden ett sms med en länk i, där kan kunden välja 

mellan tre olika betalningsalternativ. Kunden kan välja att betala köpet direkt, vänta sina 

14 dagar eller dela upp köpet. Inom kategorin kläder, skor och accessoarer finns det 46 

fysiska butiker i Sverige som erbjuder sina kunder betalningsalternativet Klarna (Klarna 

AB, 2019).  

 

Enligt tabell 2 visas kunders vilja att betala med faktura när de handlar i butiker. 

Resultatet visar att enbart 10 procent skulle kunna tänka sig att betala med faktura och 

majoriteten skulle inte kunna tänka sig att göra det (Insight Intelligence AB, 2017). 

 
Tabell 2 – Vilja att betala med faktura i butik 2017 
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2.1.4 NFC-funktion 
I början på 2016 introducerades den så kallade NFC-tekniken (Near Field 

Communication) inom betalvärlden i Sverige. NFC-tekniken är en kontaktlös 

betalningsmetod som innebär att konsumenten kan placera kortet framför 

kortterminalerna NFC-läsare och köpet kan genomföras. Detta är en metod som snabbt 

har börjat ersätta chipläsaren och magnetremsan. Om transaktionen understiger värdet av 

200 kronor genomförs köpet utan att kunden behöver ange sin PIN-kod (Babs Paylink, 

2019). I Insight Intelligences undersökning svarade 68 procent att om möjligheten finns 

att betala kontaktlöst med sitt bankkort i en fysisk butik så föredrar konsumenten det 

framför att använda sig av chip och PIN-kod (Insight Intelligence AB, 2017).   

  

Men NFC-funktionen används inte enbart vid kortköp utan är även en nödvändig funktion 

när en konsument ska betala med sin digitala plånbok. En digital plånbok är som vilken 

fysisk plånbok som helst, den enda skillnaden är att din plånbok är digital och förvaras 

enkelt i din mobiltelefon, läsplatta eller dator. Den digitala plånboken är i en applikation 

som går att ladda ner eller finns lagrad i din digitala enhet. I den digitala plånboken kan 

konsumenten registrera sitt betalkort, medlemskort, biobiljetter, flygbiljetter, tågbiljetter 

eller liknande. När ett bankkort finns registrerat i den digitala plånboken går det enkelt att 

genomföra transaktioner i fysiska butiker med mobiltelefonen. Förutsättningen är som 

nämndes tidigare att butikens kortterminal är utrustad med NFC-funktionen (Sveriges 

Konsumenter, 2018). 

  

Samsung pay lanserades i Sverige 2017 och är en digital plånbok som ägs av Samsung. 

Konsumenten kan bland annat registrera sitt betalkort och medlemskort i appen. Om 

kunden har registrerat sitt bankkort i den digitala plånboken kan konsumenten betala 

direkt med telefonen i en butik där det finns en kortläsare med NFC-funktionen. Samsung 

pay stöds idag av de flesta svenska storbanker. Apple pay lanserades likt Samsung pay 

under 2017. Apple pay ägs av Apple och är en digital plånbok som är tillgänglig för 

konsumenter som äger en iPhone, iPad eller MacBook. Den digitala plånboken fungerar 

likadant som Samsung pay, konsumenten har en applikation i sin elektroniska enhet där 

bankkort och medlemskort registreras. Kunden kan sedan betala direkt med telefonen i en 

fysisk butik, där det finns en kortläsare med NFC-funktionen. Idag är Nordea den enda 

svenska bank som erbjuder Apple pay (Konsumenternas Bank- och finansbyrå , 2015). 
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Andra aktörer som idag också har utvecklat digitala plånböcker och konkurrerar mot 

Apple pay och Samsung pay är till exempel Masterpass vilket är Mastercards 

motsvarighet av digital plånbok. Även Swedbank plånbok, Nordea wallet och SEB wallet 

är digitala plånböcker som de svenska storbankerna har utvecklat (Mastercard, 2019). 

  

Enligt tabell 3 kan vi se det redovisade resultatet från Insight Intelligence, att år 2017 

använde konsumenter betalappar och kontanter lika ofta när det kommer till betalningar 

som sker veckovis. Betalningar som sker ett par gånger per månaden har respondenterna i 

rapporten besvarat att de använder betalappar med hela 10 procent mer än kontanter 

(Insight Intelligence AB, 2017).   

 

Tabell 3 – Betalningar som görs varje vecka eller oftare 

 
 

Utvecklingen av användningen av betalningsappar har stigit relativt snabbt sedan 2013. 

Samtidigt som den kontanta betalningsmetoden har minskat drastiskt (Insight Intelligence 

AB, 2017). 

  

Ämnet om mobila betalningsmedel ur ett säljperspektiv är ett område där det finns lite 

forskning om i dagsläget. I den forskningen där ämnet belyses är i artikeln Mobile 

payments: Merchants perspektive, om säljarnas val av att erbjuda kunder mobila 

betalningsmedel inom detaljhandeln i USA. Det mest populära mobila betalningsmedlet 
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är NFC, QR-koden samt kod- och cloud-baserat betalningsmedel. I artikeln belyses det att 

kortköp blir allt dyrare för säljaren vid varje transaktion och att mobila betalningsmedel 

är en billigare metod för säljare att erbjuda. Detta bidrar till att säljare har en mer positiv 

syn till att använda mobila betalningsmedel. NFC-funktionen vid kortbetalning genom 

blipp funktionen är inte lika vanligt att kunderna har, utan att den digitala plånboken vid 

kortköp är en vanligare funktion hos kunderna. En av faktorerna som är viktig för säljaren 

är konsumentens köp upplevelse, vilket leder till att säljarna kan hålla sig 

konkurrenskraftiga gentemot andra säljare. En annan faktor  som visade sig vara 

avgörande vid erbjudandet av mobila betalningsmedel var kostnaden för företag. De 

kostnader som företagen fick var; NFC-funktionen behövdes uppdateras vid 

kortterminalerna, nya QR-scanner behövdes beställas, mjukvaruprogrammet som 

kassaapparaterna hade behövdes uppgraderas och personal behöver utbildning i 

användning av de nya betalningsalternativet. Det mobila betalningsalternativet som var 

kod- och cloud-baserad var det digitala betalningsalternativet som kostade företaget minst 

att lansera och NFC-funktionen med kort var det dyrare betalningsmedlet för företagen. 

Ytterligare en faktor som gjorde att säljare var positiva till det mobila betalningsmedel 

var säkerhet. Eftersom risken för att kunder kunde genomföra bedrägeri med mobila 

betalningsmedel var mindre (Hayashi & Bradford, 2014). 

2.1.5 Konsumenters förtroende till betalningsalternativ  
Insight Intelligence studie inkluderade även en undersökning över konsumenternas 

förtroende till de olika betalningsalternativen. Totalt svarade 88 procent att de har ett högt 

förtroende för kortbetalningar. 85 procent hade ett högt förtroende för kontantbetalning. 

Anmärkningsvärt är att betalappar på smartphones uppgick till 66 %, det vill säga 

konsumenter har ett mindre förtroende för betalappar än kontanter. Trots att 

konsumenterna har ett lägre förtroende för betalappar kan vi se en ökning sedan år 2013 

då endast tolv procent av respondenterna svarade att de har ett högt förtroende till 

betalappar. Vidare redovisar Insight Intelligence att konsumenternas val av 

betalningsmedel är beroende av betalningssituation. Vidare går det att utläsa att 

situationer där konsumenten ska betala till en vän är Swish den betalningsmetod som 

konsumenter föredrar. Kortbetalning är det alternativ som är ledande inom resterande 

betalsituationer. Gällande frågan ”Om möjligheten finns, använder du din mobiltelefon 

för att betala i fysiska butiker?” svarade 22 procent av respondenterna ja, medan 17 
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procent svarade att de aldrig har sett att det går att betala med mobiltelefonen i fysiska 

butiker. 22 procent svarade att det skulle betala med mobiltelefonen i fysiska butiker om 

möjligheten fanns, vilket är högre än den faktiska användningen. 59 procent svarade att 

de inte skulle använda sin mobiltelefon för att betala i fysiska butiker. Av 59 procent 

svarade 43 procent att den främsta anledningen till detta är att respondenterna inte 

föredrar att använda sin mobiltelefon som ett betalningsmedel. Andra anledningar som 

framkom som svar var dels att respondenterna saknar kunskap om hur de betalar med 

mobiltelefonen, för att de inte tycker det känns säkert eller för att möjligheten inte finns i 

butiken (Insight Intelligence AB, 2017).  

2.1.6 Fysiska butiker och digitala betalningsmedel  
Swish är idag en av de betaltjänster som används mest hos svenska konsumenter. Trots 

denna framgång så har de mobila betalningarna inte ökat i samma takt hos de fysiska 

butikerna. Vad som är anledningen till att användningen av digitala betalningsmedel inte 

har utvecklat i samma takt hos de fysiska butikerna är svårt att identifiera, men forskares 

hypotes är att det kan bero på att butikerna inte har blivit introducerade av 

betalningsalternativen från sina leverantörer samt att konsumenterna inte känner till att 

betalning med hjälp av betalappar är möjligt i fysiska butiker (Insight Intelligence AB, 

2017). Det är tydligt att det finns en lucka kring vad som gör att fysiska butikers 

användning av digitala betalningsmedel inte har ökat i samma takt som konsumenternas 

användning. Det går heller inte att läsa om någon tidigare forskning om vilka anledningar 

som kan ligga till grund för detta. 

 

2.2 Modeller 
I följande del kommer studiens modellerna TAM och TOE att klargöras. Tidigare 

forskning som har använt sig av de två modellerna kommer även att tas upp.  

2.2.1 Technology Acceptance Model 
Technology acceptance model skapades av Fred D. Davis är en modell som visar hur en 

användare accepterar och använder ny teknologi. TAM skapades med hjälp av två 

tidigare skapade modeller som agerar som grundmodeller för TAM; Theory of Planned 

Behaviour och Theory of Reasoned Action (Davis, 1989).  
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Theory of Planned Behaviour är skapad av Icek Ajzen och presenterades först år 1985. 

Figuren A visar de tre centrala variabler i modellen; beteendekontroll, subjektiva norm 

och individens beteende. Beteendekontroll förklarar individens uppfattning av beteendet, 

om beteendet kan utföras med lätthet eller om det är en svårighet. Den subjektiva normen 

är utförandet av normen. Ajzen förklarar det som den enskilda motivationen som 

individen har mot ett beteende. Den sistnämnda variabeln, individens beteende, förklarar 

att individens beteende styrs av inställningen som individen har gentemot ett beteende. 

Om individen har en positiv eller negativ inställning till ett beteende beror på vilka 

konsekvenser eller fördelar individen tror att det önskade beteende genererar 

(Hendrickson Eagly & Chaiken, 1993).  

 

 
 
Figur A (Hendrickson Eagly & Chaiken, 1993) 
 
Figur B redogör hur modellen är uppbyggd på hur individens sociala beteende är i en 

specifik situation. Fishbein och Ajzen förklarar att attityden mot ett beteende och den 

subjektiva normen är centrala variabler som påverkar individens sociala beteende, detta 

leder i sin tur till individens avsikt för ett beteende som sedan påverkar individens 

faktiska beteende i sammanhanget. Individens attityd till ett beteende är beroende av om 

individen har en positiv eller en negativ inställning till beteendet, detta är en avgörande 

faktor för individens attityd. Subjektiva norm innebär individens uppfattning av andras 

krav och åsikter mot det önskade beteendet. Har andra i individens omgivning en negativ 

inställning till ett beteende kan detta påverka individens inställning till beteendet. De två 
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variablerna påverkar i sin tur individens avsikt för beteendet. Om individen har en negativ 

inställning till beteendet och finner inget syfte för beteendet uppfattar individen att det 

inte finns någon avsikt att nå upp till det önskade beteendet. Slutligen påverkar det hur 

individen uppför sig och individens observerade reaktionen i situationen (Ajzen & 

Fishbein, 1980).  

 

 
 
Figur B (Ajzen & Fishbein, 1980) 
 
Technology Acceptance Model är en modell som har varit väldigt populär i tidigare 

forskning. I figur c redogörs modellens olika variabler. TAM använder sig av två 

variabler för att bestämma acceptansnivån av användare; uppfattad användbarhet (PU) 

och uppfattad användarvänlighet (PEOU). Ett annat viktigt element i TAM är 

beteendemässig avsikt (BI). Variabeln PU kan definieras som användarens syn på hur 

användbar tekniken är medan PEOU kan definieras på vilken uppfattningen användaren 

har om hur lättillgänglig samt användarens uppfattning om hur lätt tekniken är att 

använda sig av. Användbarheten och användarvänligheten påverkar i sin tur användarens 

attityd till användning av tekniken (Davis, 1989).  
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Figur C (Davis, 1989) 

 

Inom tidigare forskning har TAM applicerats vid undersökning av vilka faktorer som 

påverkar kundens acceptans till mobila betalningsmedel. En av faktorerna som bidrar till 

att kunder inte litar på mobila betalningsmedel är risken. Risken konsumenterna upplever 

är om mobilen skulle gå sönder, tappas bort eller bli stulen. Andra faktorer som även 

påverkade individens acceptans var de fördelar, tillgängligheten, påtaglighet, säkerhet och 

sociala mediers inflytan av att använda mobila betalningsmedel (Shin, 2010). Tidigare 

studier har även analyserat användares beteende av mobila betalningssystem vid QR-kod 

med hjälp av TAM. Där det har visat sig att individens attityd, innovationen och 

subjektiva norm var bidragande faktorer om individen intention att använda teknologi i 

framtiden (Lièbana-Cabanillas, Ramos de Luna, & Montoro-Rìos, 2015). Tidigare 

forskning har även visat säkerhet och tillit är de två största faktorerna som påverkar 

individens acceptans till en digital plånbok. Forskningen visade att sociala mediers 

inflytande hade en stor påverkan av hur individen upplever säkerheten och tilliten till den 

digitala plånboken (Shin, 2009).  

  

I tidigare studier där TAM-modellen har använts ur ett konsumentperspektiv har 

begränsningar med modellen uppkommit. Den första begränsningen är att TAM-modellen 

inte tar i beaktning hur sociala mediers inflytande påverkar kunders acceptans till mobila 

betalningsmedel. Den andra begränsningen är att TAM inte antar att det finns några 

hinder för individen att använda det system som personen vill. Tredje begränsningen är 

att modellen enbart antar att det finns en teknologi att använda. Begränsningarna med 

modellen har lett till att kostnaden av att använda mobila betalningsmedel inte tas i 

beaktning, då modellen antar att det inte finns några barriärer för individen att använda 

det system den vill. Sociala mediers inflytande var även en faktor som spelade roll i 

individens acceptans, något modellen helt bortser från. Men även valet av att individen 

har fler en ett system att välja på, var även en stor påverkan till individens acceptans. 

Något som inte heller tagits i beaktning av modellen (Shin, 2010; Shin, 2009).  

 



	

 18 

2.2.2 Technology-Organization-Environment 
Technology-Organization-Environment eller TOE är en modell beskriver hela 

innovationsprocessen, som sträcker sig från innovation från ingenjörer till acceptansen 

och de som använder innovationen. TOE:s ramverk beskrivs ur ett företagsperspektiv, hur 

organisationer accepterar och implementerar innovationerna av tekniken. Modellen 

beskriver tre olika faktorer som på en organisationsnivå påverkar företags acceptans och 

inflytan. I figur D uppvisas de tre olika faktorerna; tekniskt sammanhang, organisatoriskt 

sammanhang och miljö sammanhang. Alla tre faktorer ska påverka acceptansen av ny 

teknisk innovations påverkan (Wade, L. Schneberger, & K. Dwivedi, 2012).  

 

 
Figur D: (Wade, L. Schneberger, & K. Dwivedi, 2012). 

 

Första faktorn är det teknologiska sammanhanget, som inkluderar den teknologin som är 

relevant för företaget. Både den teknologin som redan används inom företaget och den 

teknologin som är verksam på marknaden men som inte används inom företaget vid 

nuläget. Den teknologin som används inom ett företag är väsentlig då den sätter grunden 

för den räckvidd företag har begränsat sin användning av teknologin till. Innovationen av 

tekniken som existerar men som inte används inom företaget är även betydelsefullt då den 

visar hur ett företag kan utvecklas och kan anpassa sig till den nya tekniken. Den 
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innovation som existerar utanför företaget kan delas upp i tre grupper; skaparna av 

inkrementella, syntetiska eller diskontinuerliga förändringar. Med inkrementella skapelser 

är det nya funktioner eller nya versioner av teknik som redan finns. Dessa utgör minst 

förändring och risk för ett företag. Syntetisk förändring omfattar en kombination av 

befintlig idéer och ny teknologi. Diskontinuerlig förändring är när det sker en väsentlig 

skillnad mellan den befintliga teknologin och de nya innovationerna. Organisationer 

måste tänka över beslutet att implementera nya innovationer i företaget omsorgsfullt. 

Eftersom en del innovationer kan ha en betydande inverkan på ett företag och industrin 

som företaget konkurrerar inom, samtidigt som andra innovationer kan ha en ytterst lite 

påverkan (Wade, L. Schneberger, & K. Dwivedi, 2012).  

 

Andra faktorn, organisatoriska sammanhang, innefattar ett företags karaktär och 

kapacitet. Faktorn har undersökts då ett kännetecken försöks finnas mellan organisationen 

och dess acceptans av innovation. Företag som har en centraliserad och decentraliserad 

struktur antas enligt modellen vara associerade till acceptans. Dessa typer av strukturer 

inom ett företag lär vara bäst anpassade till innovationsprocesser enligt modellen. 

Emellertid anses mekanistiska strukturer inom en organisation hantera själva 

genomförandet av ny teknologi bäst. Slutligen, en organisation som är välstrukturerad 

kommer att acceptera och applicera nya innovationer väl inom företaget (Wade, L. 

Schneberger, & K. Dwivedi, 2012).  

 

Tredje faktorn är miljösammanhanget, som innefattar från- eller närvaron av 

tekniktjänstleverantörer och riktlinjer inom arbetsmiljön i ett företag. Det hävdas att 

företag i snabbt växande branscher har en viss tendens att vara mer accepterande av 

innovation. Företag som har en nedgång i sin tillväxt har antingen en tendens att investera 

organisatoriska och miljömässiga ha en inverkan på företagsnivån av teknisk innovation 

(Wade, L. Schneberger, & K. Dwivedi, 2012) .  

 

TOE har i tidigare forskning varit en central modell som har använts för att förstå 

adoptionen av teknologisk innovation. TOE undersöker datorsystem och hur ny teknik 

inom detta adopteras och implementeras i olika företag. I tidigare forskning har TOE 

använts för att studera hur små och medelstora företag adopterar till e-handeln (Okorie 

Awa, Ukoha Ojiabo, & Chinweuba Emecheta, 2014). Modellen har även använts för att 
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undersöka hur företag adopterar service websidor. TOE har använts som ett ramverk i 

tidigare forskning för att förstå vilka faktorer som påverkar organisationers utveckling av 

service webbsidor till kunder (K.Lippert & Govindarajulu, 2006). I tidigare studier har 

antingen TOE-modellen använts som ett ramverk som forskare har byggt sina egna 

hypoteser runt, format sin egen modell med TOE-modellen som grund material eller 

kombinerat modellen med ytterligare modeller som tillför de ramverk TOE inte erbjuder. 

En gemensam faktor som tidigare forskning har är att TOE-modellen är en effektiv 

modell för att undersöka vad som påverkar organisationers adoption och implikation av 

nya innovationer inom teknologi (Molinillo & Japutra, 2017;K.Lippert & Govindarajulu, 

2006; Okorie Awa, Ukoha Ojiabo, & Chinweuba Emecheta, 2014) 

2.2.3 Egenskapad modell 
En egen modell har skapats för att testa och kunna identifiera vilka variabler som 

påverkar fysiska butikernas acceptans till digitala betalningsmedel. Modellen är 

uppbyggd med hjälp av de tidigare två nämnda modellerna TAM och TOE. Med hjälp av 

en noggrann analys av de två grundmodeller har en egen modell kunnat tas fram.  
 

Som tidigare nämnt är TAM en modell som förklarar individens användaracceptans till 

datateknologi. Tidigare har modellen fått en rad kritik då den anses vara sparsam och för 

enkel. Att modellen är enkel kan va till en fördel när den används som en grundmodell för 

att bygga en mer detaljerad modell. Den egenskapade modellens kärna består av 

variablerna uppfattad användbarhet, uppfattad användarvänlighet och attityd. Dessa 

variabler går även att utläsa i TAM. Den uppfattade användbarhet och användarvänlighet 

påverkar individens attityd mot ny teknologi. Attityden påverkar i sin tur 

användaracceptansen till teknologin. En variabel som har valt att tas bort från den 

nyskapade modellen är avsikt för användning som går att utläsas i TAM. Anledningen till 

att denna variabel har exkluderats är på grund av att avsikten för alla betalningsmedel är 

att kunna ta betalt av kunder. Detta anses alltså inte som en variabel som påverkar 

butikers acceptans till digitala betalningsmedel. 

Modellen TOE har valts att kombinera TAM eftersom modellen förklarar organisationers 

acceptans av nya innovationer. TOE beskrivs ur ett företagsperspektiv och beskriver tre 

olika faktorer som påverkar ett företags acceptans och val av att implementera ny teknik. 

Genom att kombinera TAM och TOE är syftet att skapa en egen modell som består av 
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variabler som anses mest relevanta att implementera i studien (Wade, L. Schneberger, & 

K. Dwivedi, 2012). Det teknologiska sammanhanget är en faktor som är en del av 

modellen TOE. Från det teknologiska sammanhanget har variabeln befintlig teknik tagits 

fram och är en del av den egenskapade modellen. TOE förklarar att teknik som redan 

används i organisationen har en påverkan på företagets acceptans till att acceptera nya 

innovationer. Variabeln befintlig teknik har därför valts att ha en direkt påverkan på 

attityd (Figur E). Det organisatoriska sammanhanget är en annan faktor som inkluderas i 

TOE. Faktorn förklarar att organisationens karaktär och kapacitet har en påverkan på 

företagets acceptans till innovationer. Utifrån det organisatoriska sammanhanget har 

variablerna bestämmelser från ovan, konkurrens och kostnad tagits fram. De tre 

variablerna påverkar i sin tur den uppfattade användbarheten och attityden till ny 

teknologi. Kostnad då en allt för dyr teknik kan påverka företaget på ekonomiska plan 

och leda till att företaget ser sig om efter andra alternativ som är billigare. Om en fysisk 

butik får order från ovan eller anser att en viss teknik är konkurrenskraftig kan tekniken 

anses som användbart i deras vardagliga arbete. Den tredje faktorn som är inkluderad i 

TOE är det miljömässiga sammanhanget som förklarar att riktlinjer inom organisationer 

eller företag som befinner sig inom snabbt växande branscher har en tendens att acceptera 

nya innovationer mer. Utifrån denna faktor har variabeln trender valts. Då det går att 

utläsa i tidigare forskning att användningen av elektroniska betalningar ökar med åren har 

trender valts som en variabel för att undersöka om det påverkar de fysiska butikernas 

uppfattade användbarhet av teknologin. 

En variabel som inte går att utläsa i någon av de tre kategorierna i TOE är variabeln 

placering. Denna variabel har valts eftersom det i arbetet kommer att göras en 

kartläggning mellan två olika köpcentrum där det finns utrymme för att identifiera om 

placering av fysiska butiker har en påverkan på deras val och acceptans av digitala 

betalningsmedel.  

Figuren E nedan motsvarar den egenskapade modellen som visar variablernas samband 

och hur det påverkar varandra.  
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Figur E: Egen konstruerad modell 

Exempel: 
Bestämmelser från ovan - Huvudkontoret har valt att vi ska använda oss av dessa digitala 

betalningsmedel. 

Placering - vår butik befinner sig i ett stort köpcentrum därför är det viktigt att vi har flera 

betalningsalternativ att erbjuda våra kunder. 

Konkurrens - vi vill slå ut våra konkurrenter, därför erbjuder vi flera betalningsalternativ. 

Trender - Klarna är en populär betalningsmetod idag, därför har vi valt att erbjuda det till 

våra kunder. 

Befintlig teknik - vi har redan betalningsmedel som vi är nöjda med. 

Kostnader - detta är ett billigt betalningsalternativ / detta är ett dyrt betalningsalternativ. 

Uppfattad användbarhet - betalningsmetoden är användbar i vår butik. 

Uppfattad användarvänlighet - betalningsmetoden är lätt att använda sig av därför 

erbjuder vi denna till våra kunder. 

Attityd - vi har en positiv attityd till detta betalningsmedel / vi har en negativ attityd till 

detta betalningsmedel. 

Användaracceptans - vi accepterar detta betalningsmedel och kommer använda oss av det 

/ vi kommer inte använda oss av detta betalningsmedel 
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3 Empirisk Metod 
 
I följande kapitel kommer studiens val av forskningsansats att presenteras och motiveras. 

Kartläggningen som ska ske kommer förklaras samt intervjuerna som ska genomföras. 

Studiens egna modell kommer även  redovisas.    

 

3.1 Forskningsansats 
Det vetenskapliga synsättet som en uppsats har kommer lägga grunden för 

datainsamlingen i studien. De två metodvalen som forskningsansatsen kan delas upp i är 

ett kvalitativt eller ett kvantitativt tillvägagångssätt.  Forskningsansatserna skiljer sig åt 

och har olika egenskaper vid datainsamlingen i en uppsats. Kvantitativ forskningsansats 

utgår från det positivistiska synsättet och bidrar med statistisk samt numerisk 

datainsamling.  Inom forskningsansatsen utgår man från en teoretisk referensram och 

formar egna hypoteser som kan påvisa kausala samband till forskningsproblemet (Lind, 

2017). Kvalitativ forskningsansats utgår från ett hermeneutiskt synsätt och kännetecknas 

vid tolkning av kontext och sammanhang genom att besvarar frågor som hur, vad och 

varför (Eliasson, 2018). Största skillnaden mellan forskningsmetoderna är inte vilket typ 

av dataunderlag som studien har, utan vilken kunskapsuppfattning som är grunden för 

undersökningen bidrar till (Lind, 2017).  I studien kommer en kartläggning att 

genomföras av digitala betalningsmedel i fysiska butiker. Den kvantitativa 

forskningsansatsen har valts att tillämpas i denna delen av datainsamlingen. Eftersom 

kartläggningen kommer generaliseras och användas om ett nytt oberoende stickprov för 

att kunna kartlägga vilka betalningsmedel som finns bland butikerna (Höst, Regnell, & 

Reuneson, 2011). Meningen är att intervjuerna ska förstärka uppsatsen om att det är rätt 

betalningsmedel vi undersöker som butikerna har. I uppsatsen kommer även intervjuer 

ske som är baserade utifrån studiens teoretiska referensram. Intervjuer är ett metodologisk 

utgångspunkt som faller inom kvalitativ forskningsansats (Eliasson, 2018). 
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3.2 Undersökningsgrupp  
För att få ett användbart och trovärdigt resultat behöver undersökningsgruppen uppfylla 

urvalskriterierna (Backman, 2016). Urvalskriterierna i detta arbete är fysiska butiker inom 

klädhandel som erbjuder sina kunder elektroniska och digitala betalningsmedel. Genom 

en kartläggning har det kunnat identifieras vilka butiker som uppfyller urvalskriterierna.  

 

3.2.1 Kartläggning 
Två kartläggningar kommer genomföras för att kunna hitta urvalsgrupper som uppfyller 

urvalskriterierna. Kartläggningarna kommer ske på Emporia köpcentrum i Hyllie och 

Nova Lund köpcentrum i Lund. Emporia är ett av det främsta shoppingcentrum i 

Skandinavien med cirka 230 olika butiker. Utav de cirka 230 butikerna är hela 51 av 

butikerna klädhandel. Per år har Emporia ungefär 18 miljoner besökare (Steen & Storm, 

2019). Novalund är ett mindre shoppingcenter med 70 butiker varav 26 av butikerna är 

klädeshandel. 2018 framgick det att Novalund hade 3,4 miljoner besökare per år (Nova 

Lund, 2019). Målet med kartläggningarna är att identifiera vilka betalningsalternativ som 

butikerna erbjuder sina kunder. Motivet till varför valet blev att observera dessa två 

köpcenter var att se om det finns någon skillnad i erbjudandet av alternativa 

betalningsmedel i ett större köpcenter och ett mindre. Målet är även att med hjälp av 

kartläggningen kunna identifiera vilka elektroniska betalningsmedel som finns på 

marknaden. Detta ska hjälpa studien att fokusera på rätt betalningsmedel och finna ett 

mönster av de betalningsmedel som de olika butikerna erbjuder. De olika 

betalningsmedlen som är funna vid kartläggningen kommer vara de medlen som 

fokuseras på vid intervjufrågorna till de utvald butikerna på Emporia och Nova lund.   

 

Tillvägagångssättet vid kartläggningen kommer att ske genom att gå runt fysiskt i de två 

olika köpcenter och föra anteckningar om vilka butiker som erbjuder digitala 

betalningsmedel och vilka som inte gör det. Om en butik har NFC-funktionen eller inte så 

är detta synligt vid kortterminalen och en notering om vilka butiker som har funktionen 

förs efter det. När ett butik erbjuder ett ytterligare digital betalningsmedel som inte har en 

kortterminals funktion så måste detta stå synligt antingen utanför eller i butiken.  
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3.3 Intervjuer  
En metod som kommer att användas i arbete är en strukturerade intervjuer. Intervjuerna 

kommer att vara baserade på färdigställda frågor som är uppbyggda på den egna modellen 

i studien. Beroende på respondentens svar kommer det finnas utrymme för följdfrågor av 

intervjusvaret om så behövs (Hedin & C, 2011). De intervjuer som ska genomföras har 

delats upp i tre olika grupper beroende på vilka betalningsmedel butiken erbjuder sina 

kunder. Intervjufrågorna skiljer sig åt mellan de tre grupperna beroende av vilka 

betalningsmedel butikerna har. Med hjälp av en kartläggning som har ägt rum innan 

intervjuerna har det varit möjligt att dela in butikerna i följande tre grupper; grupp ett 

består av butiker som enbart erbjuder kortterminal med eller utan NFC-funktionen som 

betalningsalternativ, grupp två erbjuder kortterminal och antingen Klarna eller Swish, den 

tredje gruppen erbjuder kortterminal, Klarna och Swish (bilaga 1). Frågorna är som 

nämndes tidigare baserade på de faktorer som den egna modellen har. Följande kommer 

frågorna presenteras som är baserade på de olika faktorerna i den egenskapade modellen. 

 

Inledningsvis ställs tre kontrollfrågor i varje intervju. Första kontrollfrågan lyder: ”Är du 

butikschef?”. Frågan ställs då det är önskvärt att tala med den medarbetaren som har 

högst auktoritet och troligtvis har närmst kontakt med huvudkontoret. Eftersom denna 

medarbetare med högst sannolikhet vet mest om butiken och tar flest beslut om affären. 

Andra kontrollfrågan lyder: ”Vilka betalningsmedel erbjuder ni era kunder”. Frågan 

ställs för att kontrollera att resultatet från kartläggningen är korrekt och att butiken 

kategoriseras in i en av de tre grupperna som nämndes tidigare. Tredje kontrollfrågan 

lyder: ”Har er kortterminal en fungerande NFC-funktion”. Detta är ytterligare en 

kontrollfråga som ställs för att se att rätt resultat kom från kartläggningen (bilaga 2).  

 

Resterande av frågorna bygger på den egenskapade modellen i arbetet. Frågorna är 

baserade på de följande sju variabler i modellen: Bestämmelser från ovan, Konkurrens, 

Trender, Uppfattad användarbarhet, Uppfattad användarvänlighet, Befintlig teknik och 

Kostnad. Anledningen till att frågorna är baserade på dessa sju variabler i modellen är för 

att kunna analysera om dessa faktorer i sin tur påverkar attityden, som har en effekt på 

användaracceptansen för digitala betalningsmedel hos fysiska butiker. Variabeln 

placering är ingen intervjufråga grundad efter. Eftersom variabeln placering kommer att 

testas utifrån kartläggningen.  Syftet med intervjuerna är att de ska tillföra kunskap om 
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den egenskapade modellen är applicerbar och slutligen vara ett verktyg som kan användas 

för att besvara arbetets frågeställningar. Följande stycke kommer en redogörelse att 

presenteras av vilka intervjufrågor som ställdes baserat på den variabeln i den 

egenskapade modellen. 

 

Variabeln bestämmelser från ovan utformade följande intervjufråga: ”Vem bestämmer 

vilka digitala betalningsmedel som ska finnas i butiken?”. Frågan är utformad för testa 

om det är bestämmelser från ovan som är anledningen till att butiken erbjuder de digitala 

betalningsmedel de har till kunderna. Alternativt om det inte är faktorn som påverkar ett 

beslut angående vilka digitala betalningsmedel butiken har. Frågan är även ställd utifrån 

ett trovärdighetsperspektiv. I den betydelsen att om intervjupersonen inte får ta 

bestämmelser angående betalningsalternativen butiken erbjuder så måste det tas i 

beaktning när respondent besvarar ytterligare frågor. Detta eftersom intervjusvaren 

besvaras ur vad personen själv anser att den hade gjort om individen fick ta beslut om 

betalningsalternativen de erbjuder kunderna (bilaga 2).  

 

Variabeln uppfattad användarvänlighet utformade följande intervjufråga: ”Hur uppfattar 

ni användarvänligheten för betalningsmedlet?”. Frågan ställdes för att kunna avläsa hur 

den uppfattade användarvänligheten av de digitala betalningsmedel butiken har 

uppfattades och om detta i sin tur påverkade attityden intervjupersonen hade till 

betalningsmedlen. Ytterligare en intervjufråga som har utformats ur variabeln uppfattad 

användarvänlighet är: ”Hur var det att lära sig att arbeta med ett nytt 

betalningsmedel?”. Frågan ställdes utifrån denna faktorn då beroende om ett nytt digitalt 

betalningsmedel var lätt att lära sig kan påverka användarvänligheten för 

betalningsmedlet. Därav ställdes intervjufråga för att testa om faktorn uppfattad 

användarvänlighet kan i sin tur påverka butikens användaracceptans till betalningsmedlet 

(bilaga 2).  

 

Variabeln uppfattad användarbarhet utformade följande intervjufråga: ”Hur uppfattade 

du användarbarheten av de digitala betalningsmedel som ni har?”. Frågan ställdes för att 

kunna undersöka om den uppfattade användarbarheten är en faktor som påverkade 

användaracceptansen av digitala betalningsmedel. Ytterligare en intervjufråga som ställs 

utifrån variabeln uppfattad användarbarhet är: ”Har kunder klagat/uppmärksammat att 



	

 27 

ni erbjuder vissa digitala betalningsmedel men inte andra?”. Frågan ställs då detta är ett 

sätt att kolla om användarbarheten av de digitala betalningsmedel butiken har kan påverka 

anledningen till att de använder och accepterar de digital betalningsmedel som erbjuds 

kunderna. Sista intervjufrågan som ställs utifrån uppfattad användarbarhet är: ”Hur är 

responsen ifrån kunder att ni erbjuder flera digitala betalningsmedel?”. Frågan ställs 

enbart till de butiker som har NFC-funktionen, Klarna och Swish. Beroende av 

intervjupersonens svar kan ett svar fås fram om kundernas användarbarhet är en faktor 

som påverkar användarbarheten av digitala betalningsmedel. Om intervjupersonens svar 

är att det inte har varit någon respons från kunder, då kan ett svar tydas att vid 

formuleringen av denna fråga kan inte faktorn uppfattad användarbarhet styrkas (bilaga 

2).  

 

Variabeln kostnad utformande följande intervjufråga: ” Om ni hade stått i valet mellan 

två olika betalningsalternativ, det ena är dyrare för er som företag men kunderna har en 

positiv attityd till användning av det. Det andra alternativet är billigt men kunderna gillar 

inte det, vilket alternativ hade ni valt i denna situation?”. Frågan är ställd för att mäta om 

kostnaden är en faktor som är avgörande vid implementeringen av ett nytt digitalt 

betalningsmedel. Ytterligare en intervjufråga som ställs utifrån variabeln kostnad är: ”Är 

kostnaden för ett digitalt betalningsmedel en faktor som påverkar om ni väljer att 

använda er av det?”.  Frågan ger ett konkret svar om intervjupersonen har fått en 

uppfattning om kostnad är en faktor som spelar roll vid användning av digitala 

betalningsmedel (bilaga 2).   

 

Variabeln trender utformande följande intervjufråga: ”Hur länge har ni haft NFC-

funktionen?”. Om butiken även hade Klarna och swish som ett betalningsalternativ lades 

detta till i intervjufrågan, av hur länge butiken hade erbjudit tjänsterna. Genom att utläsa 

när butikerna har införskaffat  kan ett mönster identifieras om butiken hade funktionen 

när den kom ut på marknaden eller när samtliga andra butiker fick funktionen. Beroende 

på intervjusvaren kommer det då kunna tydas om faktorn trender påverkar fysiska 

butikers användaracceptans till digitala betalningsmedel (bilaga 2).   

 

Variabeln befintlig teknik utformade följande intervjufråga: ”Varför erbjuder ni inte 

betalningsmedel så som Klarna och Swish?”. Just denna intervjufråga ställs med 
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informationen att butiken enbart har NFC-funktionen. Men om butiken exempelvis har 

Klarna tjänsten men inte swish så omformuleras frågan . Frågan ställs för att pröva om det 

är på grund  av den befintliga tekniken butiken redan har som är anledningen till att 

ytterligare digitala betalningsmedel inte erbjuds. Att det kan vara att behovet inte finns av 

ytterligare digitala betalningsmedel eftersom den befintliga tekniken som butiken har 

räcker. Därav ställs frågan för att testa om faktorn befintlig teknik påverkar butikers val av 

de digitala betalningsmedel de har. Ytterligare en fråga som ställds utifrån faktorn trender 

är: ”Varför valde ni Klarna och inte Swish/ Varför valde ni Swish och inte Klarna?”. 

Syftet med frågan är att förstå varför butiken valt att använda sig av ett digital 

betalningsmedel men inte ett annat, med hänsyn till det befintliga tekniken butiken har 

(bilaga 2). 

 

Variabeln konkurrens utformade följande intervjufråga: ”Finns det något 

betalningsmedel som ni inte har men som du tror hade gjort er konkurrenskraftiga?”. 

Genom att ställa denna intervjufråga kommer ett rakt svar fås om intervjupersonen anser 

att fler betalningsmedel hade gjort butiken mer konkurrenskraftig. Beroende av svaret 

intervjupersonen ger kommer faktorn konkurrens testas om det är en bidragande faktor 

som påverkar butikers användaracceptans till digitala betalningsmedel (bilaga 2). 

 

Två intervjufrågor som ställs är grundade utifrån fler en variabel i modellen. En av 

intervjufrågorna formades utifrån variabeln kostnad och bestämmelser från ovan och 

lyder: ”Har du en uppfattning om vad betalningsalternativen kostar er?”. Frågan testar 

om kostnader har en påverkade effekt. Men samtidigt testar även frågan om 

intervjupersonen vet svaret på frågan eller om de inte har en aning och detta beror på att 

uppfattningen om kostnad sköts centralt från huvudkontoret. Andra intervjufråga 

utformades utifrån variablerna bestämmelser från ovan, uppfattad användarvänlighet, 

uppfattad användarbarhet, kostnad, trender, befintlig teknik, konkurrens  och lyder: 

Fanns det någon anledning till att ni valde ytterligare ett betalningsmedel?”. Frågan fick 

inte en specifik variabeln eftersom den är ställd i ett syfte att få reda på vilken faktor som 

påverkar butikers val av att inte erbjuda ytterligare ett digital betalningsalternativ (bilaga 

2). 
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Samtliga intervjuerna kommer att spelas in, om så tillåts, för att senare kunna bearbeta 

materialet i syfte att inte gå miste om väsentlig information. Det primära målet är att söka 

efter ett eventuellt samband mellan variabler i den tidigare presenterade modellen . Målet 

med intervjuerna är att de ska bidrar till en ökad förståelse för eventuella samband mellan 

variablerna i uppsatsens egenskapade modell (Lantz, 2013).  

 

En av fördelar med att utföra intervjuer är om datainsamlingen är uppbyggd på vad 

intervjupersonenens åsikt är. I intervjuerna kommer intervjufrågorna vara baserade på den 

egna modellen i arbetet och testas om variablerna i modellen går att bekräfta, delvis 

baserat på intervjusvaren. Genom att utföra intervjuer kommer intervjupersonen kunna 

utge vilka  faktorer som anses centrala och vidareutveckla hur de upplever 

användaracceptans till digitala betalningsmedel. Ytterligare en fördel är att 

svarsfrekvensen tenderar att vara hög vid intervjuer. Eftersom intervjuer vanligen är redan 

inbokade möten (Denscombe, 2018).  

 

En av nackdelarna med att utföra intervjuer är att det är tidskrävande. Eftersom intervjuer 

inte är utskrivna och kategoriserade per automatik i efterhand, är det en tidskrävande data 

bearbetning. Ytterligare en nackdel med intervjuer är intervjueffekten. Att intervjuaren 

blir påverkad av respondentens ton när en viss fråga besvaras. Detta kan leda till att 

bevaringen av frågan kan upplevas  annorlunda än vad själva intervjusvaret innebär 

(Denscombe, 2018).  

3.4 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet, validitet och överförbarhet är tre fenomen som diskuteras i hänsyn till 

uppsatsens kvalitet inom kvalitativ metod (Lind, 2017) . Reliabilitet avser att det som 

mäts i sin studie och det material som utgör datainsamlingen ska vara identiskt, om 

samma mätning hade upprepats. Medan validitet handlar om studien verkligen har 

undersökt det studien var menad att undersöka (Alvehus, 2013). Överförbarhet innebär att 

de resultat som uppkommit i studien går att generaliseras och användas i liknande studier 

i framtiden (Lind, 2017).  Forskningsproblemet i uppsatsen är ett ämne som det idag är 

bristfälligt inom tidigare forskning. För att säkerställa att rätt information om vilka 

betalningsmedel butikerna erbjuder kommer först en kartläggning genomföras samt 

kommer frågan ställas vid intervjuerna. Dessa tillvägagångssätten har valts för att 
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förstärka reliabiliteten i arbetet om samma undersökning skulle utformas på Emporia och 

Nova lund. Om samma undersök sker igen angående betalningsalternativ som butikerna 

erbjuder, måste i åtanke tas att butiker kan ha fått nya betalningsmedel.  

 

Efter varje intervju har en sammanställning av intervjusvaren skett muntligt för 

intervjupersonen, för att säkerställa att rätt information tillkommer studien. En ytterligare 

risk vid intervjuerna är att intervjupersonen inte vill svara helt ärligt på frågorna eftersom 

de inte vill motsäga sig eller förut språka information om företaget de arbetar för. Därav 

kommer alla intervjuer att vara anonyma. Anonymiteten gäller för såväl intervjupersonen 

och för butiken. Genom att inte kunna koppla direkta intervjusvar till en vis butik är även 

syftet att förstärka överförbarheten. Studien kommer även genom att testa den ”egna 

modellen” och se om intervjupersonernas svar kommer att stödja modellens antaganden 

eller inte. På detta vis vill studien försäkra om att validiteten i studien är stark och att 

uppsatsen faktiskt mäter de variabler som är tänkta att mäta (Höst, Regnell, & Reuneson, 

2011).  

3.5 Dataanalys  
Det kommer att skapas två tematiska scheman i arbetet för att kunna analysera vilka 

faktorer som påverkar fysiska klädbutikernas användaracceptans. Syftet med att utföra 

tematiska scheman är för att kunna analysera datamaterialet som är insamlat från samtliga 

intervjuer. Genom att läsa transkriberingarna från intervjuerna, lyfta fram nyckelord från 

respondenternas svar och slutligen koda samt kategorisera in intervjusvaren ska en tydlig 

bild av den väsentliga informationen från intervjuerna skapas. 

 

Första tematiska schemat är ett förbestämt schema som är uppbyggt på komponenterna i 

den egenskapade modellen i arbetet. Första steget i arbetsprocessen av att bygga det första 

tematiska schemat börjar med att läsa transkriberingarna och finna meningsbärande 

enheter. Vad som menas med meningsbärande enheter är att svaren från respondenterna 

är väsentligt och kan bidra med kunskap om att den egenskapade modellen är applicerbar, 

i försöket att studera vilka faktorer som påverkar butikers användaracceptans till digitala 

betalningsmedel. Andra steget är att kondensera meningsbyggnaden. Vilket innebär att 

den meningsbärande enheten kortas ner och kärnmeningen i respondentens svar lyfts 

fram. Tredje steget i processen är att korta ner meningen med ett par en stakade ord, detta 
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kallas koder. Fjärde steget i arbetsprocessen innebär att finna vilka av koderna som kan 

delas in i en av följande variabler från den egenskapade modellen: bestämmelser från 

ovan, placering, konkurrens, trender, befintlig teknik, kostnad och användarvänlighet. 

Målet är att med hjälp av denna metod kunna utläsa vilka variabler som till störst grad 

påverkar butikers användaracceptans till digitala betalningsmedel. Femte och sista steget 

kopplas den variabel som koden har kategoriserats som in i tre olika tema. De tre 

huvudkategorierna som de tre temana utgör är följande; Uppfattad användarvänlighet, 

uppfattad användarbarhet och attityd. Dessa tre teman har valts eftersom de utgör kärnan i 

den egenskapade modellen. Anledningen till att variabeln användarvänlighet förekommer 

som en variabel i det tematiska schemat och en huvudkategori, är för att variabeln har en 

direkt påverkan på användarbarheten, som resterande variabler. Men användarvänlighet 

har även en direkt påverkan på variabeln attityd i den egenskapade modellen. Både 

variablerna och temana i det tematiska schemat har bestämts i förväg. Anledningen till att 

detta tematiska schemat har valts att konstrueras på detta vis är för att pröva om de 

variabler som finns i den egenskapade modellen är avgörande faktorer som förklarar 

fysiska klädbutikernas användaracceptans till digitala betalningsmedel. En 

sammanställning av alla koder samt en summering om hur många gånger varje kod 

förekom i samtliga intervjuer kommer att redovisas. Genom att se hur många gånger en 

variabel identifieras och påverkar huvudkategorin är syftet att utläsa om variabeln har en 

betydelsefull påverkan av användaracceptansen för fysiska butiker.  

 

För att klargöra hur denna process kommer att gå tillväga kommer nu ett exempel att 

redogöras. Exempelvis om respondenten svarar att det är huvudkontoret som väljer vilka 

digitala betalningsmedel som erbjuds kunderna, går det att utläsa koden huvudkontoret tar 

besluten. Denna kod går att placera under variabeln bestämmelser från ovan i modellen. 

Bestämmelser från ovan är i sin tur kopplad till temat uppfattad användarbarhet.  

 

Andra tematiska schemat som kommer att skapas är oberoende av den egenskapade 

modellen i arbetet. Detta tematiska schemat skapas för att testa hur trovärdig den 

egenskapade modellen är. Skillnaden i arbetsprocessen för det andra tematiska schemat är 

att transkriberingarna läses igenom i sin helhet och utifrån detta upptäcks upprepande 

mönster i respondenternas svar. Mönster anses vara en majoritet där upprepande svar på 

en intervjufråga uppkommer och sticker ut vid läsningen av transkriberingen. De mönster 
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som upptäcks i transkriberingarna kommer sedan delas in i tre huvudteman som bryts ner 

till två underkategorier.  Syftet är att se om respondenternas svar och temana som skapas 

är likande utav de variabler och huvudkategorier som redan är förutbestämda i det första 

tematiska schemat. 
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4 Empirisk resultat för betalningsalternativen i Nova 

Lund & Emporia 
 

I följande kapitel kommer resultatet från kartläggningen för de olika 

betalningsalternativen på Nova lund och Emporia att presenteras.  

 

 

4.1 Resultat från kartläggningen av betalningsalternativ  
I nedanstående tabell 4 redovisas resultatet från kartläggningen som presenterades i 

metodavsnittet. Kort innebär att butiken har en korttermial utan en fungerande NFC-

funktion, medan kort (NFC) omfattar de butiker som har en fungerande NFC-funktion till 

sin kortterminal. Klarna innebär att butiken erbjuder Klarnas tjänster där kunden kan välja 

mellan ett antal betalningsalternativ. Swish innebär att butiken tar emot Swish som en 

betalning.  

 

Genom kartläggningen går det att utläsa att samtliga butiker på Emporia har en 

kortterminal med fungerande NFC-funktion. Fem butiker erbjuder Klarna och en butik 

Swish. Tre butiker är kontantlösa. Av de tre kontantlösa butikerna är det en av dem som 

erbjuder Klarna. Det finns bara en butik som erbjuda alla betalningsalternativ som vi har 

valt att undersöka. På Nova Lund har samtliga butiker en fungerande kortterminal men 

endast 22 av 26 butiker har NFC-funktionen installerad i sina kortterminaler. Åtta butiker 

erbjuder Klarna och  en butik erbjuder Swish. Det finns en butiken som är kontantlös, 

men erbjuder kort med fungerande NFC-funktion och Klarna. Det finns endast en butik 

som erbjuder alla betalningsalternativ som vi undersökt på Nova Lund. Det mindre 

köpcentret, Nova Lund har fler butiker som väljer att erbjuda digitala betalningsmedel till 

kunderna. Det sammanfattade resultatet från kartläggningen presenteras i nedanstående 

tabell 4. 

 
 
 
 
 
 
 



	

 34 

 
Tabell 4 – Kartläggning av betalningsmedel 

 

 

4.2 Resultat för betalningsmedel från intervjuerna 
I tabell 5 redovisas resultatet över vilka betalningsalternativen de två köpcentrena Nova 

Lund och Emporia berättade att de hade vid intervjuerna. Som presenterades i 

metodavsnittet ställdes det en kontrollfråga vid samtliga intervjuer om vilka 

betalningsmedel butiken har. Fråga ställdes för att kontrollera att betalningsalternativen 

från kartläggningen skulle stämma överens. I tabell 5 finns det två olika alternativ, alltid 

och vid behov. Vid behov innebär att butiken inte erbjöd sina kunder betalningsmedlet 

utan hade betalningsmedel som en reservplan om deras dagliga kassasystem skulle sluta 

fungera. Tre butiker på Emporia använde sig av Swish ifall kassasystemet skulle sluta 

fungera. På Nova Lund var det enbart en butik som erbjöd Swish som en reservplan. Det 

sammanfattade resultatet över betalningsmedel från intervjuerna presenteras i 

nedanstående tabell 5. 
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Tabell 5 – betalningsmedel från intervjuerna 
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5 Empiriskt Resultat för de tematiska schemana  
 

I följande avsnitt kommer resultatet från det tematiska schemat som är uppbyggt på den 

egenskapade modellen att presentera. Resultatet från det tematiska schemat som är 

oberoende av den egna modellen kommer även redogöras. 

 

5.1 Tematiskt schema av den egenskapade modellen 
Det första tematiska schemat som skapades är som nämnts tidigare uppbyggt på 

komponenterna från den egenskapade modellen i arbetet. Schemat som har gjorts är 

grundat utifrån transkriberingarna från intervjuerna på Emporia och Nova Lund. Utifrån 

transkriberingarna har meningsbärande svar från respondenterna funnits. De 

meningsbärande svaren har sedan kondenserats ner till en kortare mening. Utefter den 

kondenserade meningen har koder funnits. Koderna har senare delats in i en av följande 

variabler från modellen: bestämmelser från ovan, placering, konkurrens, trender, 

befintlig teknik, kostnad och användarvänlighet. Variablerna kopplas därefter in i en 

huvudkategori. De tre huvudkategorierna som finns och som även är tagna från den 

egenskapade modellen är: Uppfattad användarvänlighet, uppfattad användarbarhet och 

attityd. Syftet med detta tematiska schemat är att pröva den egenskapade modellen samt 

att se om det slutligen påverkar de fysiska butikernas användaracceptans till digitala 

betalningsmedel. 

 

På följande sätt som redovisades nedanför har arbetsprocessen av det tematiska schemat 

som är uppbyggt på den egna modellen gått tillväga på. Detta är ett exempel på hur en av 

de meningsbärandeenheterna slutligen i processen gett huvudkategorin attityd (bilaga 3). 

 

Meningsbärande enhet: ”Men jag känner inte att det är några problem med de 

betalningsmedel vi har” 

Kondenserad meningsenhet: Det är inga problem med de betalningsmedel vi har nu. 

Kod: Befintliga betalningsmedel är bra 

Variabel: Befintlig teknik 

Huvudkategori: Attityd 
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Resultatet från det tematiska schemat som är uppbyggt på den egenskapade modellen 

presenteras i tabell 6. 

 

Tabell 6 – Sammanfattning av tematiska schemat som är skapat utifrån den egna 

modellen. 

Variabel Antal gånger variabeln identifierades 

Bestämmelser från ovan 88 

Placering 0 

Konkurrens 6 

Trender 2 

Befintlig teknik 42 

Användarvänlighet 64 

Kostnad 41 

Kunden 61 

 

 

Resultatet från det tematiska schemat visar att de tre variabler som identifierades flest 

gånger från den egenskapade modellen är bestämmelser från ovan, användarvänlighet och 

befintlig teknik. Variabeln som förekommer flest gånger i det tematiska schemat är 

bestämmelser från ovan.  Tabell 6 visar att sex av de sju variablerna kunde identifieras 

från den egenskapade modellen. Den variabel som inte gick att utläsas från koderna var 

variabeln placering. Placering identifierades inte en enda gång från det tematiska 

schemat.  

 

Tabell 6 uppvisar att det finns totalt 8 variabler. Den sista variabeln som har utläst är 

kunden och är inte en av variablerna som finns med i den egenskapade modellen. När det 

tematiska schemat utformades kunde inte en del koder kopplas till någon av de fastställda 

variablerna från den egenskapade modellen. Därför bildades det en ny variabel, kunden, 

som inte ingår i den egenskapade modellen.  
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5.2 Tematiskt schema av transkriberingar 
Resultatet i tabell 7 är grundat på ett tematiskt schema som har skapats baserat på 

transkriberingarna av intervjuerna gjorda på Emporia och Nova lund. Transkriberingarna 

har lästs igenom i sin helhet och utifrån detta har ett mönster identifierats, vilket har 

skapat tre huvudteman. Tre stycken huvudteman har sedan kategoriserat och i varje 

huvudteman har två underkategorier identifierats. Syftet med ytterligare ett tematiskt 

schema är att testa trovärdigheten i det tidigare skapade schemat som är baserat på den 

egenskapade modellen.  Differensen mellan de två tematiska schemana som presenterades 

i metodavsnittet är att det första är konstruerat utifrån den egna  modellen i arbetet och är 

kodat efter variablerna som finns i modellen. Det andra schemat som presenteras i tabell 

7, är enbart baserat på mönstren som har gått att utlästa från transkriberingarna. Målet 

med det andra tematiska schemat är att det ska styrka trovärdigheten i arbetet, då 

ytterligare en analys av transkriberingarna utformas. Tabellen 7 är en sammanfattning av 

följande teman som kommer att förklaras mer ingripande.  

 

Första huvudtemat som är utläst från intervjuerna är uppfattat behov. Temat valdes 

eftersom ett tydligt mönster av att intervjupersonen talade om upplevda behov och 

uppfattade behov fanns. Därav valdes de två underkategorierna: behov av fler alternativ 

och uppfattat behov av kunderna. Underkategorin behov av fler alternativ, innebär att 

intervjupersonen anser att butiken har ett behov av att erbjuda ytterligare ett digitalt 

betalningsmedel. I tabellen 7 redovisas de butiker på Emporia och Nova lund som anser 

att ett behov finns av att ha ett till alternativt digitalt betalningsmedel. Underkategorin 

uppfattat behov av kunder, innebär att intervjupersonen har upplevt att kunderna har ett 

behov av att butiken skulle erbjuda fler digitala betalningsmedel än vad de gör. I tabell 7 

redovisas antal intervjuer där respondenten hade upplevt att kunden upplevde ett behov av 

fler betalningsalternativ. 

 

Andra huvudtemat som har identifierats från intervjuerna är centrala bestämmelser. 

Anledningen till att temat valdes var på grund ut av att ett tydligt mönster gick att urskilja 

vid transkriberingarna. Utifrån huvudtemat valdes två underkategorier: huvudkontoret 

fattar beslut och inverkan på beslut. Undertemat huvudkontoret fattar beslut innebär att de 

betalningsmedel butiken erbjuder är direkta bestämmelser från företagsledningen. 

Respondenterna som uttryckte att beslut om betalningsmedel kom direkt från deras 
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huvudkontor är sammanställda i tabell 7. Undertemat inverkan på beslut omfattar om den 

fysiska butiken där intervjun skedde har en inverkan på beslutet av vilka betalningsmedel 

som erbjuds. Inverkan på beslut kan gälla både om beslut har fått tagits av de digitala 

betalningsmedel de har idag i butiken och om butiken har en inverkan av framtida beslut 

om att ha eller inte ha ytterligare digitala betalningsmedel. I tabell 7 presenteras en 

sammanställning av de butiker som har en inverkan på vilka betalningsmedel de vill 

erbjuda.  

 

Tredje huvudtemat som är utläst från transkriberingarna är användarvänligt. Det sista 

temat valdes eftersom ett upprepande mönster om hur lättanvändligt, smidigt och enkelt 

intervjupersonerna ansåg att de är att använda deras betalningssystem. Utifrån temat 

valdes de två underkategorierna: Lättanvänt och bekväma med befintligt system. 

Underkategorin lättanvänt valdes utifrån att intervjupersonerna ansåg att det 

betalningsmedlet/betalningsmedel de använder sig av var lättanvänt. Detta var ett 

upprepande intervjusvar som olika respondenter uttalade sig om. De butiker som ansåg att 

det var lätt för de själva att använda betalningsmedlet är presenterade i tabell 7. Andra 

underkategorin bekväma med befintligt system, innebär att intervjupersonerna var 

bekväma med det system de har idag. Antingen var responsen menad i ett syfte att de 

tyckte att systemet som fanns med de nya digitala betalningsmedel de hade fått var de 

bekväma med att använda. Eller så var responsen menad i ett syfte att de inte ville 

använda sig av ett ytterligare digital betalningsmedel, eftersom de var bekväma med 

betalningssystemet de hade idag och ville inte få in ett system som var mer komplicerat. 

Samtliga butiker som var bekväma med det befintliga kassasystem de har i butiken är 

sammanställda i tabell 7.  

 

Sammanfattningsvis har samtliga huvudteman och underkategorier presenterats i tabell 7. 

Målet är att tabell 7 ska ge ett helhetsperspektiv till läsaren av vad det är för teman som 

har utstrålats under samtliga intervjuer och att ge en trovärdig upplevelse av att det inte 

enbart är den egenskapade modellen som tas i beaktning vid analysen av intervjuerna. 

Totalt genomfördes 51 intervjuer på Emporia och 21 intervjuer på Nova lund. Enbart de 

intervjuerna som placerades in under de beskrivna kriterierna ovanför är sammanställda i 

tabellen 7. Resterande intervjuer hade motsatt intryck till de redan beskrivna kategorierna.  
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Tabell 7 – Temauppställning av intervjuerna från Emporia och Nova lund. 
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6 Analys 
 

I följande kapitel kommer material som har samlats in genom datainsamlingen att 

analyseras. Datamaterialet kommer sedan jämföras med den egenskapade modellen för 

att se eventuella samband och likheter. Vidare kommer en jämförelse ske mellan vårt 

analyserade material och tidigare forskning om kunders acceptans till ny teknologi, för 

att identifiera likheter och skillnader.  

 

 

6.1 Technology Acceptance Model  
Technology Acceptance Model förklarar att externa variabler påverkar individens 

uppfattade användbarhet och uppfattad användarvänlighet gentemot ny teknologi. Detta 

påverkar i sin tur individens attityd mot användandet av teknologin och den 

beteendemässiga avsikten. Samtliga klädbutiker, både på Emporia och Nova Lund, 

svarade att det är centrala bestämmelser som tar beslut om vilka betalningsalternativ som 

butikerna ska erbjuda sina kunder. Ett fåtal butiker kunde ta eget initiativ samt framföra 

önskemål som sedan bolagets huvudkontor tog beslut om. Den uppfattade 

användbarheten är i sin tur densamma hos samtliga butiker. Den uppfattade 

användbarheten hos varje butik är att de behöver teknologin i sitt arbete eftersom den 

centrala ledningen har framfört ordern. Den uppfattade användarvänligheten av 

teknologin i butikerna uppfattas till mesta dels som lättanvänt. I intervjusvaren går det 

bland annat att utläsa att systemen är lättare än vad respondenterna trodde, enkelt att 

administrera och lätta att arbeta med samtidigt som det erbjuder kunderna ett flertal 

alternativ. Enligt Davis påverkar den uppfattade användbarheten och den uppfattade 

användarvänligheten företagens attityd till implementering av ny teknologi. Om företagen 

uppfattar ny teknologi som användbar och användarvänlig skulle det kunna bidra till en 

positiv attityd till användningen av ny teknologi (Davis, 1989). Det måste dock tas i 

beaktning att Technology Acceptance Model enbart fokuserar på en teknologi och tar inte 

hänsyn till att det finns flera olika teknologier som butikerna använder sig av.  
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6.2 Technology Organizational Environment Framework 
Technology Organizational Environment Framework består av tre olika faktorer som 

påverkar företagets acceptans till ny teknologi. En av faktorerna, det teknologiska 

sammanhanget inkluderar den teknik som är relevant för företaget, både teknologi som 

redan används men även teknologi som i dagsläget inte används men som finns ute på 

marknaden (Wade, L. Schneberger, & K. Dwivedi, 2012). Samtliga butiker använder sig 

av en kortterminal och samtliga butiker har en positiv attityd gentemot kortterminalen och 

anser att den är lättanvänd. Enligt Wade, Schneberger L och Dwivedi påverkar den redan 

använda teknologin företagens inställning till nya innovationer (Wade, L. Schneberger, & 

K. Dwivedi, 2012). Detta går att utläsa i några av respondenternas svar där motivationen 

till att butikerna inte erbjuder betalningsalternativ så som Klarna eller Swish beror på att 

de anser att det är tillräckligt med den befintliga tekniken. Det teknologiska 

sammanhanget är uppdelad i tre mindre grupper, varav inkrementella skapelser är en av 

dem. Inkrementella skapelser innebär nya versioner av teknik som företaget redan 

använder sig av, ett exempel är den kontaktlösa betalningen med kort. De inkrementella 

skapelserna är enligt Wade, Schneberger L och Dwivedi minst riskfylld och innebär minst 

förändringar för företaget (Information System Theory: Explaining and Prediciting Our 

Digital Society, 2012). På Nova Lund har samtliga butiker, med undantag för fyra 

stycken, en fungerande kortterminal med fungerande NFC-funktion. Butikerna som inte 

har en fungerande NFC-funktion förklarade att anledningen till det är dels för att de inte 

har haft tid att installera funktionen, men möjligheten finns att installera det, men även att 

kortterminalen de använder sig av idag är för gammal för att kunna installera NFC-

funktionen.  

  

Den andra faktorn i TOE, organisatoriskt sammanhang förklarar att företagets acceptans 

beror på företagets karaktär. Samtliga butiker får beslut centralt om vilka betalningsmedel 

de främst ska använda sig av, fåtal butiker har rum för initiativ. Enligt Wade, Schneberger 

L och Dwivedi är centraliserade företag associerade till acceptans (Wade, L. Schneberger, 

& K. Dwivedi, 2012). I intervjusvaren kan det utläsas att samtliga butikers val av 

betalningsmedel kommer centralt uppifrån, enligt TOE påverkar en centralierad 

företagskaraktär acceptansen på ett positivt sätt. Butikerna har fått order från det centrala 

huvudkontoret att använda sig utav de betalningsmedel som de har, de måste helt enkelt 

acceptera det centrala besluten och använda sig av alternativen. Ingen av respondenterna 
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har riktat ett missnöje mot huvudkontoret angående de digitala betalningsmedel som de 

erbjuder utan samtliga har indikerat på att de accepterar huvudkontorets beslut.  

 

6.3 Tematiska schemat med grund i egenskapad modellen 
Det tematiska schemat skapades, med grund i den egenskapade modellen, där sju koder 

identifierades som sedan kategoriserades i tre olika teman. De sju variablerna från 

modellen består av de variabler som enligt modellen påverkar huvudkategorierna direkt, 

som i sin tur har en påverkan på användaracceptansen. Med hjälp av det tematiska 

schemat som består av komponenterna från den egenskapade modellen framkommer det 

att bestämmelser från ovan, användarvänligheten och befintlig teknik har störst påverkan 

på de fysiska klädbutikernas användaracceptans till digitala betalningsmedel.  

 

Koden bestämmelser från ovan har kunnat identifieras flest gånger. Samtliga 

respondenter har svarat att utbudet av betalningsmedel är ett beslut som deras 

huvudkontor har tagit. Ett exempel från ett intervjusvar lyder ”Nej vi fick informationen 

om att vi skulle börja använda oss av Klarna” (bilaga 3). Detta citat från intervjun fick 

koden, huvudkontoret bestämmer, som identifierades med variabeln, bestämmelser från 

ovan. Anledningen till att koden kategoriserades under variabeln, bestämmelser från 

ovan, är för att butiken själv inte fick ta något beslut om det digitala betalningsmedlet. 

Utan fick direkta direktiv av att det skulle börjas använda. Detta innebär att det är 

bestämmelser från ovan som direkt påverkar butikens användarbarhet till ett digitalt 

betalningsmedel och påverkar butikens användaracceptans till det digitala 

betalningsmedlet. I detta fallet var det Klarna som var det nya betalningsmedlet. 

Majoriteten av svaren från intervjuerna, lyder att det är huvudkontoret som bestämmer 

om butiken ska erbjuda ett visst betalningsmedel. Med undantag för enstaka svar, där 

butiken kunna förra fram önskemål om att de ansåg att behovet fanns för ytterligare 

betalningsmedel. Ett exempel från ett intervjusvaret lyder     ”Det kommer centralt men 

med utrymme för initiativ. Skulle vi vilja ha något betalningsmedel i butiken så är det fritt 

fram för oss att ta initiativet” (bilaga 3). Men även om önskemålet fördes fram så är det i 

slutändan huvudkontoret som tar beslutet om betalningsmedlet skulle lanserat till butiken 

eller inte. Genom att det var bestämmelser från ovan, som bestämde vilka 
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betalningsmedel butiken skulle använda, påverkade det i sin tur butikens uppfattade 

användarbarhet direkt till de betalningsmedel de har.  

 

Andra variabeln som identifierades flest gånger från den egenskapade modellen är 

användarvänlighet. Majoriteten, med undantag för enstaka svar, har svarat att de digitala 

betalningsmedel de har idag uppfattas som lättanvända och enkla system. En butik, som 

inom snar framtid ska börja använda Klarna känner en viss oro inför användningen av det 

nya systemet. Intervjusvaret från denna respondenten lyder ”Klarna är på väg till oss, så 

nu håller vi på att få ett helt nytt system på grund av det. Det är omständligt och känns 

inte så bra just nu, men förhoppningsvis blir det lättare sen när att är på sin plats”. Det 

måste dock tas i beaktning att denna butik ännu inte har fått allt material som det blir 

tilldelade när de ska börja använda sig av Klarna. Butikens syn kan förändras när de har 

fått allt material som de ska tillhandahållas är på plats. Men ett tydligt mönster kan ändå 

utläsas från det tematiska schemat och det är att ett enkelt och lättanvändligt system 

påverkar den uppfattade användarvänligheten direkt. Är ett system användarvänligt 

kommer det direkt ha en påverkan på butikens användaracceptans till digitala 

betalningsmedel. Enligt Wade, Schneberger L och Dwivedi förklarar författarna med 

hjälp av TOE modellen förklarare de att ny teknologi som medför små förändringar till 

redan befintligt teknik är minst riskfylld och innebär minst förändringar för företaget 

(Wade, L. Schneberger, & K. Dwivedi, 2012). Vid intervjuerna kunde det tydas att de 

digitala betalningsmedel som NFC-funktionen som utgjorde en lite förändring till deras 

tidigare kortterminal, hade fått en positiv attityd av att använda det nya 

betalningssystemet. Eftersom intervjuerna har en positiv attityd påverkade detta 

butikernas användaracceptans mot det nya digitala betalningssystemet.  

 

Tredje variabeln som identifierades flest gånger var befintlig teknik. Flera butiker har 

svarat att anledningen till att de har valt att inte erbjuda fler digitala betalningsmedel är på 

grund av deras redan befintliga betalningsmedel. Ett exempel från en intervju svarade 

respondenten följande ”Klarna är dels på grund av att kunderna kan missanvända 

fakturasystemet och det blir mer komplicerat med kassa. Swish känner jag inte att vi 

behöver”(bilaga 3).  Kodningen av detta svar har identifierat variabeln befintlig teknik. 

På grund utav att butiken anser att det inte finns ett behov av ytterligare betalningsmedel 

och att de inte vill komplicera sitt befintliga betalningssystem, så påverkar detta butikens 
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attityd mot digitala betalningsmedel direkt. Om ett behov av digitala betalningsmedel inte 

finns och en rädsla att komplicera ett system som redan fungerar bra finns, kommer detta 

ha en negativ effekt av användaracceptans mot digitala betalningsmedel. I tidigare 

forskning var det säkerhet och tillit som var de två största faktorerna som påverkade 

konsumentens acceptans till digitala betalningsmedel (Shin, 2009; Shin, 2010; Lièbana-

Cabanillas, Ramos de Luna, & Montoro-Rìos, 2015). Emellertid visar det tematiska 

schemat inte att butikerna utav rädsla för säkerhet och tillit inte vill använda sig av ny 

teknologi. Utan att det är på grund utan en bekvämlighet och att de inte vill göra de 

system som redan fungerar bra, mer komplicerat. Dock måste det tas i beaktning att de 

butiker som uttryckte denna åsikt antigen enbart hade en fungerande kortterminal med 

eller utan NFC-funktionen. De intervjupersoner vars butiker hade Klarna eller Swish 

uttryckte att systemet var hur lätt som helst att lära sig. Exakt vad som orsakade oron från 

visa respondenter över att implementera ett nytt betalningsmedel är svårt att besvara. En 

del respondenter från intervjuerna från Nova Lund, hade som nämndes tidigare fått in ett 

nytt betalningssystem men inte hunnit installera det än. Det kan vara så att tiden av att 

installera och lära sig ett nytt system är det som bidrar till att vissa intervjupersoner hade 

en negativ uppfattning om att få ett nytt betalningsalternativ. Men för att fastställa att 

detta var orsaken hade fler djupgående frågor behövts ställas om det var tidsbrist som var 

anledningen att vissa intervjupersoner hade en negativ attityd mot ett nytt digitalt 

betalningsmedel.  

 

6.4 Tematiskt schema oberoende av egenskapade modellen 
I det empiriska resultatet kan vi utläsa att de tre underkategorierna som identifierades flest 

gånger från transkriberingarna är, huvudkontoret fattar beslut, lättanvänt och bekväma 

med befintligt system.  

 

Underkategorin, huvudkontoret fattar beslut, kunde identifieras i samtliga intervjuer. 

Detta innebär att beslutet om vilka betalningsmedel butikerna har kom direkt från 

huvudkontoret. Det var ett fåtal butiker som hade en inverkan på beslutet. Vilket innebär 

att butiken kunde föra fram klagomål eller behov av att de ville eller inte ville ha ett visst 

betalningsmedel.  Anledningen till att underkategorin, bestämmelser från ovan, förekom 

flest gånger i samtliga intervjuer var föra att vi frågor som ”Vem bestämmer vilka digitala 
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betalningsmedel som ska finnas i butiken?” (bilaga 2). Svarade alla respondenter att 

direktiven om betalningsmedel kom direkt från huvudkontoret. Med hänsyn till de butiker 

som kunde ha en vis inverkan. Det gick att utläsa att bestämmelser från ovan påverkade 

butikens användaracceptans till digitala betalningsmedel.  Eftersom butiken inte har ett 

val om de ska använda ett betalningsmedel eller inte, utan får direkta direktiv att de ska 

använda betalningsmedlet, lär de sig att acceptera det. Det var även ingen respondent som 

uttryckte sig om att de inte gillade ett digital betalningsmedel som butiken hade. Förutom 

en intervjuperson, som nämndes tidigare, uttryckte en vis rädsla över att få ett nytt 

betalningssystem. I TOE modellen, organisatoriskt sammanhang, uttryckes det att företag 

med en mekanistisk struktur hanterar själva genomförandet av ny teknologi bäst. Vilket 

leder till acceptansen av ny teknologi (Wade, L. Schneberger, & K. Dwivedi, 2012). 

Eftersom besluten kommer direkt från huvudkontoret påverkar detta direkt butikens 

användaracceptans till ny teknologi. Detta är en likhet med vad som kunde utläsas i det 

tematiska schemat kopplat till den egenskapade modellen.  

 

Underkategorin, lättanvänt, är en av de koder som förekom flest gånger. Majoriteten av 

butikerna svarade att de uppfattar sina nuvarande system som lättanvända. Som tidigare 

nämnt förekom det att en butik är orolig inför användningen av ett nytt digitala 

betalningsmedel, i rädsla att det inte kommer vara inte lättanvända och försvåra deras 

arbete. Respondentens svar har inte tagits i beaktning här eftersom de inte har en 

uppfattning om hur lättanvänt systemet är utan kommer få det först när de börjar använda 

sig utav det. I TOE modellen, teknologiskt sammanhang beskriver författarna 

Schneberger, Wade och Dwivedi, att vilken teknologi ett företag använder sätter grunden 

till räckvidden företaget har begränsat sig till (Wade, L. Schneberger, & K. Dwivedi, 

2012). Bekväma med befintliga system är den tredje underkategorin som går att utläsa 

flest gånger med hjälp av det tematiska schemat oberoende av den egenskapade modellen. 

Samtliga som har svarat att de är bekväma med sina befintliga system har också svarat att 

de uppfattar sina system som lättanvända. Underkategorierna befintligt system och 

lättanvänt går båda att koppla direkt till variablerna, användarvänlighet och befintligt 

system från den egenskapade modellen. De två variablerna från den egna modellen är 

som nämnts tidigare grundade på de två modellerna TAM och TOE.  
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Sammanfattningsvis går det att utläsa att de tre underkategorier som identifierats flest 

gånger från det oberoende tematiska schemat, förekommer alla som variabler i den 

egenskapade modellen. Vilket innebär att bestämmelser från ovan, användarvänlighet och 

befintlig teknik har en direkt påverkan på butikerna användaracceptans till digitala 

betalningsmedel. Eftersom variabeln användarvänlighet från den egenskapade modellen 

är grundad från TAM modellen och bestämmelser från ovan samt befintlig teknik, 

grundades från modellen TOE, har båda grundteorierna varit effektiva i skapandet av den 

egen skapade modellen.  

 

6.5 Analys av den egenskapade modellen 
Variablerna bestämmelser från ovan, konkurrens, trender, befintlig teknik, 

användarvänlighet och kostnader har identifierats i samtliga intervjusvar. Dessa sex 

variabler har kunnat kopplas direkt till modellens kärnvariabler som är uppfattad 

användarbarhet, uppfattad användarvänlighet och attityd. Vilket har styrkt att dessa 

variabler har en direkt påverkan av fysiska butikers användaracceptans.  

 

Som tidigare nämnt är bestämmelser från ovan en variabel som förekommer i samtliga 

intervjuer. Bestämmelser från ovan påverkar i sin tur den uppfattade användbarheten. 

Butikerna känner att det digitala betalningsmedlet är användbart i deras butik eftersom 

huvudkontoret har tagit beslut om det. Det påverkar i sin tur butikernas attityd gentemot 

användaracceptansen till digitala betalningsmedel.  Insight Intelligence publicerade en 

rapport 2017 där deras hypotes om varför fysiska butiker inte hade börjat använda sig av 

digitala betalningsmedel i samma takt som konsumenter, var för att de inte hade blivit 

introducerade av betalningsalternativen (Insight Intelligence AB, 2017). Eftersom det är 

huvudkontoret som tar besluten om vilka betalningsmedel butikerna ska ha, kan man se 

att hypotesen från Insight Intelligence stämmer. Det är bestämmelser från ovan som 

kontrollerar vilka betalningsalternativ som ska finnas i butiken och detta ligger till grund 

av varför digitala betalningsmedel inte används i lika stor utsträckning i fysiska butiker. 

Varför huvudkontoren väljer att lansera eller inte lansera fler digitala betalningsmedel kan 

inte besvaras. Eftersom intervjuerna då hade behövt ske direkt med den avdelningen från 

butiken som tar besluten om vilka betalningsmedel som ska användas. Ingen av 

respondenterna från intervjuerna kunde ge ett direkt svar om varför de har de 
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betalningsmedel som butiken erbjuder. Det var enbart ett fåtal butiker som kunde 

spekulera om vad de ansåg var anledningen till att de inte erbjöd fler digitala 

betalningsmedel. 

 

Variabeln placering har inte kunnat utläsa i någon av respondenternas svar. Det går inte 

att fastställa om butikens placering har en påverkan på butikens uppfattade användbarhet. 

I kartläggningen gick det att utläsa att det finns skillnader på antal butiker som erbjuder 

digitala betalningsmedel men det har inte gått att klargöra vad anledningen till detta är. 

Kartläggningen visade även att färre användare använde digitala betalningsmedel än vad 

intervjusvaren visade. Anledningen till att resultatet skiljde sig åt var på grund utav att 

vissa butiker enbart använde sig av ett digital betalningsmedel om det dagliga 

kassasystemet skulle sluta fungera. Kartläggningen visade även att det mindre köpcentret, 

Nova Lund, har fler butiker som väljer att erbjuda digitala betalningsmedel till kunderna. 

Det har däremot inte gått att klargöra i kartläggningen vad som är anledningen till att fler 

butiker i det mindre köpcentret erbjuder digitala betalningsmedel. Möjligtvis kan 

placering av butik vara något som huvudkontoret tittar på när de tar beslut om vilka 

betalningsmedel deras butiker ska använda sig av.  Men eftersom denna studien studerar 

fysiska butikers användaracceptans är det inte av intresse att kontakta huvudkontoret 

angående denna fråga. Därav kan variabeln placering inte påvisa att den har en påverkan 

på den uppfattade användarbarheten, som i slutändan skulle påverka butikens 

användaracceptans.  

 

Variabeln konkurrens identifierades av intervjuerna som en variabel som har en central 

påverkan på butikens användarbarhet av digitala betalningsmedel. Som nämnts tidigare 

har en del butiker implementerat Swish som ett alternativt betalningsmedel att använda 

sig av om deras kortterminal eller kassasystem någon dag skulle sluta att fungera. 

Butikerna har motiverat att det ska motverka möjligheten att tappa kunder om deras 

system inte skulle fungera. Motivationen till att inte vilja tappa kunder kan kopplas direkt 

till att butiken vill hålla sig konkurrenskraftiga, då implementeringen av ett extra 

betalningsalternativ har installerats för att inte förlora kunder till andra butiker. Det extra 

digitala betalningsmedlet som användes i denna situationen var Swish. Varför just Swish 

valdes att användas som en reservplan kunde inte respondenterna besvara. Men enligt 

rapporten från Sveriges Konsumenter som publicerades 2018, så är Swish det digitala 
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betalningsmedlet som används mest av den svenska befolkningen (Sveriges 

Konsumenter, 2018). Möjligtvis kan detta vara förklaringen till att företaget har valt att 

använda Swish som en reservplan. Dock kan detta resonemanget inte styrkas, då 

intervjuerna inte skedde med avdelningen från huvudkontoret som tar besluten om vilka 

digitala betalningsmedel som används. Det förekommer också i en del av respondenternas 

svar att de lyssnar på kunders önskemål om betalningsmedel och skickar sedan vidare 

önskemålet till huvudkontoret. Detta i syfte för att göra kunderna nöjda. Detta gör i sin tur 

butiken konkurrenskraftig enligt en del av respondenterna. Att butikerna värderar att vara 

konkurrenskraftig påverkar i sin tur den uppfattade användbarheten. Genom att butiken 

vill hålla sig konkurrenskraftig och detta sker genom att bemöta kundens behov, så får 

butiken en positiv attityd mot betalningsmedlet och accepterar användningen av det. 

Hayashi och Bradford förklarar i sin artikel att en av de viktigaste faktorerna för om en 

säljare använder ett betalningsalternativ är konsumentens köp upplevelse. Författarna 

menar att om konsumentens köp upplevelse är positiv kommer det leda till att säljarna 

håller sig konkurrenskraftiga (Hayashi & Bradford, 2014). Samma faktor, konkurrens, 

visade sig även vara en faktor som i den egna modellen påverkade användaracceptansen 

för ett betalningsmedel. Men variabeln, konkurrens, var inte den variabeln som hade 

störst betydelse för användaracceptansen i den egenskapade modellen.  

 

Trender är en variabel som har kunnat utläsas enstaka gånger i respondenternas svar. Av 

de butiker som hade en uppfattning om hur länge de har erbjudit NFC-funktionen svarade 

flest att det rör sig om lite mer än ett år. Av de butiker som erbjuder digitala 

betalningsmedel så som Klarna och Swish svarade flest att det rör sig om ett år. 

Tillräckligt många butiker var osäkra på exakta tiden, därav går det inte att utläsa en 

eventuell trend. En respondent svarade att Klarna har blivit populärt och är ett steg i 

utvecklingen. Att många nätbutiker erbjuder Klarna gör att butikerna också måste erbjuda 

det för att hänga med näthandeln. Här går det att utläsa att butiken har valt att erbjuda 

Klarna på grund av en eventuell trend i användningen av Klarna. Eftersom detta svar 

endast förekom en gång kan vi inte klargöra om trender har en påverkan i butikernas 

uppfattade användbarhet. Variabeln trender grundades i den egenskaper modellen utifrån 

faktorn, miljömässiga sammanhang, från TOE modellen. I TOE modellen förklarades det 

att organisationer som befinner sig inom snabbt växande branscher har en tendens att 

acceptera nya innovationer i större utsträckning (Wade, L. Schneberger, & K. Dwivedi, 
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2012). Om studien hade studerat företag beroende av hur snabb växande de är inom 

klädesbranschen så hade kanske ett mönster kunnat utläsa, om trender har en påverkan. 

Men eftersom arbetet inte studerade denna infallsvinkeln på trender, går det inte att uttala 

sig om trender har en signifikant påverkan på användaracceptansen av digitala 

betalningsmedel.  

 

Vidare går det att utläsa att den befintliga tekniken har en central påverkan på butikens 

acceptans till att implementera ny teknologi. Detta har bekräftats i de två tematiska 

schemana som har presenterats tidigare. Många av de butiker som idag inte erbjuder 

Swish eller Klarna har svarat att de känner sig bekväma med den befintliga tekniken och 

anser att det är tillräckligt att erbjuda kunderna. De menar på att ytterligare ett digitalt 

betalningsmedel inte hade gjort butiken mer konkurrenskraftig eller tillfredsställt 

kunderna mer än vad de redan gör. Andra indikerar på att butiken känner sig trygg med 

den befintliga tekniken och att kostnaderna är låga och därav är det inte aktuellt med fler 

betalningsalternativ. Några butiker förklarade att deras nätbutik erbjuder digitala 

betalningsmedel såsom Klarna och därför behöver inte butiken erbjuda det. Av de butiker 

som idag erbjuder Swish men inte Klarna går det att utläsa från intervjuerna att valet av 

Swish berodde dels på att de kan behålla sitt gamla kassasystem medan Klarna hade 

inneburit att butiken var tvungen att använda sig av ett nytt kassasystem. Att butikerna 

anser att deras befintliga teknik är tillräckligt och att de känner sig bekväma med den 

påverkar direkt butikernas attityd mot ny teknik. Eftersom butikerna känner att den 

befintliga tekniken är tillräckligt får de en negativ attityd mot implementering av ny 

teknik. Detta påverkar i sin tur användaracceptansen. Den negativa attityden gör att 

butiken inte vill acceptera användningen av ny teknik. Det som måste tas i beaktning i 

denna frågan är dock att bestämmelser från ovan kan ha en större påverkan på butiken än 

den befintliga tekniken. Om huvudkontoret bestämmer att butiken ska erbjuda fler 

digitala betalningsmedel kommer den befintliga tekniken inte ha en lika stor inverkan 

butikens attityd mot användaracceptansen till nya betalningsmedel. 

 

Den sista variabeln i den egenskapade modellen är kostnaden. Från butikens perspektiv 

går det inte att utläsa i denna studien, om kostnaden är en viktig faktor när företagens 

huvudkontor har tagit ett beslut. Majoriteten av butikerna uppfattar de betalningsmedel de 

har idag som billiga. Enstaka uppfattar bland annat kortterminalen som dyr. Priset skulle 
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kunna bero på att olika operatörer till kortterminalen har olika priser för sina tjänster. 

Detta är en faktor som det inte har tagit hänsyn till i denna undersökning. Även om 

betalningsmedlet uppfattas som dyrt av butikerna erbjuds det fortfarande till kunderna. 

Detta har att göra med att det är den centrala ledningen som har gett order om att butiken 

ska använda sig av det. Det förekommer alltså fall där kostnaden inte har en påverkan på 

butikens attityd mot ett betalningsmedel. Den centrala ledningens beslut har större 

påverkan på butikens attityd mot betalningsmedlet än vad kostnaden har. I den sista 

frågan i intervjuerna som lyder ” Om ni hade stått i valet mellan två olika 

betalningsalternativ, det ena är dyrare för er som företag men kunderna har en positiv 

attityd till användning av det. Det andra alternativet är billigt men kunderna gillar inte 

det, vilket alternativ hade ni valt i denna situation?”. Det har varit svårt att utläsa en 

majoritet till något utav scenariona utifrån denna intervjufrågan. En del menade på att 

kunderna alltid går i första hand, medan andra menade på att kunderna har alltid kunnat 

anpassa sig så det kommer de göra i detta fallet också. Några butiker svarade att de hade 

valt det billigare alternativet på grund av att butiken måste dra ner på sina kostnader. 

Författarna Hayashi och Bradford förklara i sin artikel att en avgörande faktor vis 

erbjudandet av mobila betalningsmedel var kostnaden för företaget. Kostnaderna som 

förekom vid nya betalningsmedel var uppdatering av kassasystemet, nya kortterminaler 

och utbildning till personalen enligt artikeln (Hayashi & Bradford, 2014). Eftersom en 

majoritet av intervjusvaren inte stärkte argumentet att kostnad var den faktorn som 

påverkades deras uppfattade användarbarhet till ett digitala betalningsmedel, kan denna 

studie inte påvisa att kostnad är en av de mest avgörande komponenterna i den 

egenskapade modellen. I artikeln skriven av  Hayashi och Bradford skedde intervjuerna 

inte med fysiska butiker, utan direkt med huvudkontoren (Hayashi & Bradford, 2014). 

Om denna studie även hade utfört intervjuerna direkt med huvudkontoret så finns 

möjligheten att kostnader hade varit en avgörande faktor vid implementeringen av 

digitala betalningsmedel. 

 

Sammanfattningsvis har variablerna bestämmelser från ovan, befintlig teknik och 

uppfattad användarvänlighet identifierats flest gånger med hjälp av de två tematiska 

schemana. De tre variablerna har i sin tur påverkat uppfattad användarbarhet och 

uppfattad användarvänlighet, som i sin tur påverkar de fysiska butikerna 

användaracceptans till teknologi.  
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6.6 Komplettering av egenskapade modell 
Med hjälp av det tematiska schemat har ytterligare en variabel kunnat identifieras under 

arbetets gång, vilket är kunden. Kunden är en variabel som påverkar butikernas 

användaracceptans till digitala betalningsmedel. Flera av butikerna svarade på den sista 

intervjufrågan att de hade valt det betalningsmedel som kunden föredrar, trots att det hade 

varit dyrare för butiken. I några fall har det förekommit att kundens användning av 

betalningsalternativet har påverkat butikens användaracceptans mot betalningsmedlet. Det 

har funnits incidenter där butiker har varit tvungna att ta bort ett betalningsalternativ då 

det har missbrukats av kunder. Några butiker indikerar även på att det är oroliga att 

implementera Klarna eftersom de anser att det finns en risk att kunderna missbrukar det. 

En butik som intervjuades hade haft Klarna som ett betalningsalternativ men valde att ta 

bort det, då konsumenterna köpte kläder de inte hade råd att betala för. 

 

Vid en komplettering av den egenskapade modellen hade variablerna placering och 

trender exkluderats och ersatts med variabeln kunden som i sin tur hade påverkat 

uppfattad användbarhet och direkt påverkat butikens attityd mot ett betalningsmedel. 

Kundens önskemål kan bidra till att butiken får indikation på att de behöver implementera 

ett visst betalningsalternativ. Fler respondenter svarade också att om kunden är positivt 

inställd mot ett betalningsmedel hade butiken valt att använda sig av det, oavsett 

kostnaden. Det ger butiken en positiv attityd mot användningen av ett betalningsmedel. 

Samtidigt skulle kunder missbruka användningen av ett betalningsmedel påverkar det 

butikens attityd mot det betalningsalternativet på ett negativt sätt och butiken hade inte 

velat använda sig av det.  

 

6.7 Tidigare forskning 
De faktorer som enligt denna studie påverkar butikernas användaracceptans är till störst 

del inte samma faktorer som har klargjorts i tidigare forskning där TAM och TOE har 

använts. Som det har nämnts i tidigare avsnitt, är enligt TAM, risk, tillit och säkerhet de 

primära faktorerna som påverkar individens användaracceptans till teknologi (Shin, 2009; 

Shin, 2010; Lièbana-Cabanillas, Ramos de Luna, & Montoro-Rìos, 2015). Dessa faktorer 

går inte att utläsas i denna studie. Det måste dock tas hänsyn till att i tidigare forskning 

har dessa faktorer påverkat den enskilda individens användaracceptans vid mobila 
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betalningar såsom betalningar med QR-koder och betalningar med digital plånbok. 

Kostnaden är ingen variabel som tidigare forskning har tagit hänsyn till, vilket skulle 

kunna vara en likhet mellan vår studie och tidigare forskning. Det har konstaterats i 

tidigare forskning att individens attityd är en bidragande faktor till individens 

användaracceptans mot tekniken, detsamma kan vi utläsa i vår studie (Shin, 2009; Shin, 

2010; Lièbana-Cabanillas, Ramos de Luna, & Montoro-Rìos, 2015).  

 

TOEs ramverk har använts i tidigare forskning i syfte till att bygga nya modeller eller 

bygga hypoteser utifrån TOEs ramverk. I tidigare forskning har det konstaterats att alla 

tre faktorer påverkar små och medelstora företag i deras adoption till ny teknologi 

(Molinillo & Japutra, 2017;K.Lippert & Govindarajulu, 2006; Okorie Awa, Ukoha 

Ojiabo, & Chinweuba Emecheta, 2014).  . I denna studie har TOEs ramverk använts för 

att kunna utveckla en ny modell. TOEs ramverk har bidragit till skapandet av variabler 

som i sin tur påverkar den uppfattade användbarheten och användarvänligheten samt 

attityden gentemot teknologin. Variabler som omfattas av faktorerna teknologiskt 

sammanhang och organisatoriskt sammanhang har visat sig vara faktorer som påverkar 

butikernas användaracceptans. Det har inte identifierats att några variabler inom det 

miljömässiga sammanhanget påverkar butikernas användaracceptans (Molinillo & 

Japutra, 2017;K.Lippert & Govindarajulu, 2006; Okorie Awa, Ukoha Ojiabo, & 

Chinweuba Emecheta, 2014).  
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7 Avslutning 
 

Följande kapitel avslutar uppsatsen med en kort slutsats som besvarar 

frågeställningarna. Ett förslag till fortsatt forskning kommer även diskuteras.  

 

 

7.1 Slutsats 
Med hjälp av datainsamling som har gjort och en noggrann analys där det har gått och 

hitta information ifrån datainsamlingen som går att koppla till variabler i den egenskapade 

modellen har följande kopplingar lyckats identifieras. De två tematiska schemana som har 

skapats har kommit fram till liknande resultat när det kommer till vilka faktorer som till 

störst del påverkar de fysiska klädbutikernas användaracceptans till digitala 

betalningsmedel. 

 

Det framkommer i intervjusvaren att bestämmelser från ovan är en central faktor när det 

kommer till de fysiska butikernas val av digitala betalningsmedel. Det påverkar i sin tur 

användaracceptansen hos de fysiska klädbutikerna. Bestämmelser från ovan påverkar 

direkt butikernas uppfattade användbarhet som i sin tur påverkar attityden och 

användaracceptansen till digitala betalningsmedel. Det måste dock beaktas att det inte är 

en självklarhet att bestämmelser från ovan påverkar butikernas attityd positivt. TOE som 

har varit användbar i tidigare forskning förklarar att organisationsstrukturen har en 

påverkan på företagets attityd gentemot nya innovationer. Som tidigare nämnt så tenderar 

företag med en centraliserad struktur vara mer associerade till acceptans. I studien 

svarade respondenterna att besluten kommer centralt och det har inte framkommit under 

arbetets gång att butikerna på något sätt inte har accepterat dessa bestämmelser. Det 

måste dock has i åtanke att studien inte har undersökt om respondenterna har visat 

missnöje till den centrala ledningen. Om studien hade undersökt om butikerna var nöjda 

eller missnöjda med beslutet om vilka betalningsalternativ de skulle erbjuda sina kunder, 

hade faktorn som påverkar butikens användaracceptans kunnat se annorlunda ut. Vidare 

har det gått att konstatera att användarvänligheten är en central faktor till att butikerna har 

en positiv attityd mot betalningsmedel och accepterar användningen av det. De fysiska 
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butikerna anser att deras betalningsmedel är lätta att förstå och använda vilket bidrar till 

att de har en positiv attityd mot betalningsmedlet. Resultat stöds i modellen TAM som 

förklarar att om den uppfattade användarvänligheten är positiv påverkar det i sin tur den 

uppfattade användbarheten och attityden positivt. Den befintliga tekniken har stor 

inverkan på butikernas attityd till att implementera ny teknologi. De butiker som redan 

har ett väl fungerande system och känner sig bekväma med befintlig teknologi anser att 

det är tillräckligt. Har butikerna redan en väl fungerande teknik kommer det att påverka 

butikernas attityd mot ny teknologi på ett negativt sätt. Modellen TOE förklarar att det 

teknologiska sammanhanget har en påverkan på företags attityd gentemot nya 

innovationer. Detta mönster går det att utläsa även i denna forskning, då som tidigare 

nämnt, en del respondenter svarade att de är nöjda med den befintliga tekniken som 

butiken använder sig av. Dock frågades det inte mer djupgående varför butikerna kände 

att de inte ville komplicera systemet. Om det var tidsbristen av att lära sig ett nytt 

kassasystem eller vad faktorn var att butikerna kände sig bekväma med sitt befintliga 

system, detta kan inte studien ge ett klart svar på.   

 

Kunden är en variabel som inte har använts i den egenskapade modellen men som under 

arbetets gång har kunnat identifierats som en central faktor som påverkar butikernas 

användaracceptans. Kundens preferenser och önskemål har en påverkan på butikernas 

attityd mot teknologi. Om kunderna föredrar ett digitalt betalningsmedel framför ett annat 

har butikerna en mer positiv attityd mot det alternativ som faller kunder bäst i smak. 

Kunden kan även ha en negativ påverkan på butikernas attityd till digitala 

betalningsmedel. Det har förekommit att butiker har exkluderat digitala betalningsmedel 

på grund av att kunden har missbrukat användningen utav det. En del butiker indikerade 

även på att det finns en oro för att kunder ska missbruka digitala betalningsmedlen om 

butiken väljer att erbjuda dessa. Butiker som drabbas av dåliga resultat ekonomiskt 

tenderar dock att se kostnaden för betalningsmedlet före kundens preferens. Att kunden 

skulle ha en påverkan på fysiska butikers användaracceptans till digitala betalningsmedel 

har inte framkommit i tidigare forskning och det finns inget stöd för denna teori i de 

modeller och litteratur som har använts i studien.  

 

Resultatet av denna studie visar i sin tur att de fysiska klädbutikernas användaracceptans 

inte påverkas av samma variabler som kundens användaracceptans gör. Det har 



	

 56 

konstaterats att de variabler som till störst grad påverkar kundens attityd mot ny teknologi 

är säkerhet, risk och tillit. Attityden har däremot konstaterats som en bidragande faktor 

till individens användaracceptans, detta gäller även för de fysiska klädbutikerna. De tre 

faktorer som har störst påverkan på fysiska klädesbutikers användaracceptans mot digitala 

betalningsmedel är bestämmelser från ovan, användarvänlighet och befintlig teknik.  

 

7.2 Studiens bidrag och förslag till framtida forskning 
Tidigare i studien har det lyfts fram att det finns en tydlig lucka när det kommer till vilka 

faktorer som påverkar de fysiska butikernas användaracceptans till digitala 

betalningsmedel. Denna studie har bidragit med att fylla denna luckan, till viss del och 

bidrar även med användbart material till framtida studier inom området. Denna studie har 

bidragit med en insyn över vilka potentiella variabler som påverkar fysiska klädbutikers 

användaracceptans till digitala betalningsmedel. Studien har bidragit med information om 

att bestämmelser från ovan är den mest centrala variabeln och att i dagsläget måste 

butikerna förhålla sig till sin lednings order när det kommer till vilka betalningsmedel de 

ska erbjuda sina kunder.  

 

Det framkommer att bestämmelser från ovan är den variabel som påverkar samtliga 

fysiska klädbutikernas användaracceptans till digitala betalningsmedel. Enligt denna 

studie har det framkommit att de fysiska butikerna har ett litet utrymme när det kommer 

till val av betalningsmedel att erbjuda till kunderna. Till framtida forskning kan det vara 

av intresse att göra samma undersökning men att vända sig till företagens huvudkontor, 

eftersom det  är där besluten tas om vilka digitala betalningsmedel som de fysiska 

klädbutikerna ska erbjuda sina kunder. Ett annat alternativ skulle kunna va att exkludera 

variabeln bestämmelser från ovan och sedan utföra samma studie. Risken finns dock att 

studien inte kommer fram till något riktigt resultat, då det enligt denna studien 

framkommer tydligt att bestämmelser från ovan är den variabel som har påverkat samtliga 

butiker. Kostnad är en variabel som det har varit svår att identifiera i arbetet då butikerna 

inte har haft någon vidare uppfattning om vad kostnaden är för teknologin. Om kostnaden 

är en variabel som påverkar huvudkontorens attityd mot ny teknologi kan vara en 

intressant aspekt att studera i framtid forskning. Eftersom många av intervjupersonerna 

även var osäkra på vissa av frågorna gällande kostnader, när ett digitalt betalningsmedel 
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kom till affären och varför de hade valt att erbjuda just det betalningsmedel. Därav 

rekommenderas det att samla in sitt datamaterial från både huvudkontoret och fysiska 

butiker. För att kunna jämföra svar och få de frågor besvarade som medarbetarna i de 

fysiska butikerna inte hade svar på. Slutligen rekommenderas det att undersöka mer 

djupgående varför vissa butiker hade en negativ attityd av att behöva uppdatera sitt 

befintliga kassasystem. Om detta som tidigare forskning hade med kostnader att göra, kan 

inte besvaras i denna studien.  
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Bilaga 1 Kartläggning Emporia & Nova lund 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 
Intervjufrågor till butiker med enbart NFC 
 

1. Är du butikschef? 

2. Vilka betalningsmedel erbjuder ni era kunder? 

3. Har er kortterminal en fungerande NFC-funktion? 

4. Vem bestämmer vilka digitala betalningsmedel som ska finnas i butiken? 

5. Har du en uppfattning om vad betalningsalternativen kostar för er? 

6. Hur uppfattar du användbarheten av de digitala betalningsmedel som ni har? 

7. Hur uppfattar ni användarvänligheten för betalningsalternativen? 

8. Hur länge har ni haft NFC-funktionen? 

9. Varför erbjuder ni inte betalningsmedel så som Klarna och Swish? 

10. Finns det något betalningsmedel som ni inte har men som du tror hade gjort er 

konkurrenskraftiga? 

11. Om ni hade stått i valet mellan två olika betalningsalternativ, det ena är dyrare för 

er som företag men kunderna har en positiv attityd till användning av det. Det 

andra alternativet är billigt men kunderna gillar inte det, vilket alternativ hade ni 

valt i denna situation? 

 
Intervjufrågor till butiker med NFC + Klarna eller Swish 
 

1. Är du butikschef? 

2. Vilka betalningsmedel erbjuder ni era kunder? 

3. Har er kortterminal en fungerande NFC-funktion? 

4. Vem bestämmer vilka digitala betalningsmedel som ska finnas i butiken? 

5. Har du en uppfattning om vad betalningsalternativen kostar för er? – kostand? 

6. Hur uppfattar du användbarheten av de digitala betalningsmedel som ni har? 

7. Hur uppfattar ni användarvänligheten för betalningsalternativen? 

8. Fanns det någon anledning till att ni valde ytterligare ett betalningsalternativ? 

9. Varför valde ni Klarna och inte Swish / Varför valde ni Swish och inte Klarna? 

10. Hur länge har ni haft Klarna/Swish och NFC-funktionen 

11. Hur var det att lära sig att arbeta med ett nytt betalningsmedel?  
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12. Har kunder klagat/uppmärksammat att ni erbjuder vissa digitala betalningsmedel 

men inte andra? 

13. Om ni hade stått i valet mellan två olika betalningsalternativ, det ena är dyrare för 

er som företag men kunderna har en positiv attityd till användning av det. Det 

andra alternativet är billigt men kunderna gillar inte det, vilket alternativ hade ni 

valt i denna situation? 

 
Intervjufrågor till butiker med NFC + Klarna + Swish 
 
 

1. Är du butikschef? 

2. Vilka betalningsmedel erbjuder ni era kunder? 

3. Har er kortterminal en fungerande NFC-funktion? 

4. Vem bestämmer vilka digitala betalningsmedel som ska finnas i butiken? 

5. Har du en uppfattning om vad betalningsalternativen kostar för er? 

6. Hur uppfattar du användbarheten av de digitala betalningsmedel som ni har? 

7. Hur uppfattar ni användarvänligheten för betalningsalternativen? 

8. Fanns det någon anledning till att ni valde ytterligare ett betalningsalternativ? 

9. Hur länge har ni haft Klarna, Swish och NFC-funktionen? 

10. Hur var det att lära sig att arbeta med ett nytt betalningsmedel? 

11. Är kostnaden för ett digitalt betalningsmedel en faktor som påverkar om ni väljer 

att använda er av det? 

12. Hur är responsen ifrån kunder att ni erbjuder flera digitala betalningsmedel? 

13. Om ni hade stått i valet mellan två olika betalningsalternativ, det ena är dyrare för 

er som företag men kunderna har en positiv attityd till användning av det. Det 

andra alternativet är billigt men kunderna gillar inte det, vilket alternativ hade ni 

valt i denna situation? 
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Bilaga 3 Tematisk schema analys 
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