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Vetenskaplig sammanfattning
E-handel är numera en integrerad del av vår vardag och 65 % av de som använder internet handlar via ehandel. E-handel är ett värdeutbyte mellan flera parter och Business to Consumer (B2C) är det denna
rapport fokuserar på. Vad som oftast utbyts är betalning mot en vara eller tjänst. För allt fler sker e-handeln
via smartphone (mCommerce) och denna e-handel förväntas öka ytterligare. Tillit är en förväntan på den
andra parten att uppfylla sin del av det förväntade avtalet. I fallet e-handel inkluderas även ehandelsplattform-artefakten i tilliten. Tilliten till en e-handel beror bland annat på hur betalningslösningar
presenteras i e-handelsplattformen. Denna rapport har undersökt Sveriges 105 vanligaste ehandelsplattformer och hur dessa presenterar sina betalningslösningar samt hur olika deltagares (10 i första
samt 18 i andra experimentet) tillit varierade beroende på hur betalningslösningar presenterades. Rapporten
visar att få e-handlare presenterar sina betalningslösningar för smartphoneanvändare och att tilliten till ehandelsplattformen samt att viljan att göra ett köp är lägre då betalningslösningar ej presenteras. Rapporten
föreslår vidare forskning i området och ger en indikation till utvecklare att visa betalningslösningar för att
öka tilliten vid e-handel via smartphone.
Delfrågorna (framför allt fråga 2 och 3) som tillsammans försöker ge svar på huvudfrågeställningen ”Hur
presenteras betalningslösningar på e-handelsplattformar i Sverige och hur påverkar presentationen kundens
tillit?” i denna rapport är:
1) Vilka betalningslösningar används på svenska e-handelsplattformar?
2) Hur presenteras betalningslösningarna?
3) Hur påverkas kundens tillit av e-handelsplattformen beroende på om och hur betalningslösningarna
presenteras?

Nyckelord: mobil e-handel, mCommerce, B2C, tillit, smartphone, betalningslösningar, UX-Design

Populärvetenskaplig sammanfattning
Inom EU använder nästan 80 % av medborgarna internet och 2/3 av medborgarna använder internet
dagligen. E-handel är numera en integrerad del av vår vardag och 65 % av de som använder internet handlar
via e-handel och detta antal personer ökar stadigt.
E-handel (elektronisk handel) är ett värdeutbyte mellan flera parter och vad man oftast tänker på är handel
där företag säljer till privatpersoner. Denna typ av e-handel kallas Business to Consumer (B2C) är det denna
rapport fokuserar på. Dock finns andra typer av e-handel så som B2B (företag till företag),
företag/privatperson via agent (tänk eBay) med mera.
Vad som oftast utbyts är betalning mot en vara eller tjänst. För allt fler sker e-handeln via smartphone.
Denna typ av e-handel kallas för mCommerce vilket är en förkortning av mobile Commerce – e-handel via
mobil, och denna e-handel förväntas öka ytterligare.
Dock är e-handel via mobil inte detsamma som e-handel via större enhet. Med större enhet menas i denna
rapport exempelvis stationär dator, bärbar dator och surfplatta. Rent tekniskt skiljer sig större enheter från
smartphones på en mängd vis, men det som fokuseras på tekniskt är storleken i skärm. Detta gör att inte lika
mycket information kan visas för användaren. Vidare används smartphones på andra vis och i andra miljöer
än större enheter generellt.
I en e-handel finns oftast olika betalningslösningar så som kreditkort, kontokort, internetbaserade pengar,
kontantkort, elektroniska checkar, Swish, helhetslösningar (lösningar där flera betalningslösningar finns i
samma lösning så som Klarna) och postförskott. Denna rapport undersöker bland annat vilka av dessa typer
som presenteras vid de vanligaste e-handelsplattformarna i Sverige samt dess eventuella påverkan.
Tillit är en förväntan på den andra parten att uppfylla sin del av det förväntade avtalet. I fallet e-handel
inkluderas även e-handelsplattform-artefakten i tilliten eftersom e-handelsplattformen är det som
användare helt måste förlita sig på vid handel. Detta skiljer sig åt mot traditionell handel där butik, personal
och annat tillsammans avgör tilliten. Tilliten till en e-handel beror bland annat på hur betalningslösningar
presenteras i e-handelsplattformen.
Denna rapport har undersökt Sveriges 105 vanligaste e-handelsplattformer för att ta reda på vilka
betalningslösningar de erbjuder samt hur dessa presenterar sina betalningslösningar för både användare av
större enheter samt smartphones. Rapporten visar att få e-handlare presenterar sina betalningslösningar för
smartphoneanvändare kontra användare av större enheter.
Efter analys av dessa 105 e-handelsplattformar har tre prototyper tagits fram. Dessa prototyper skulle
efterlikna en verklig e-handel och de var alla identiska förutom i frågan hur de presenterade sina
betalningslösningar. En visade lösningarna högst upp på sidan, en i sidfoten och en visade inte alls
betalningslösningarna. Deltagare (10 i det första experimentet och 18 i det andra) fick sedan besöka dessa ehandelsplattformer och svara på en rad frågor kring hur stor tillit de kände till de olika prototyperna.
Resultatet av denna del visade att tilliten till e-handelsplattformen samt att viljan att göra ett köp är lägre då
betalningslösningar ej presenteras än då den presenterades.
Detta resultat ger en fingervisning om att utvecklare borde presentera betalningslösningar vid e-handel via
smartphone samt att området borde utforskas vidare.
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1. Introduktion
Din gräsklippare går en dag sönder. Du vet mycket väl vilken del det är som är trasig men du har varken råd
eller tid till att lämna in klipparen på lagning utan tänker byta delen själv. När du sitter på tåget till jobbet får
du en stund över och du tänker genast att du skall handla gräsklippardelen på nätet med din smartphone. Du
har aldrig tidigare handlat en sådan sak som en gräsklippardel via e-handel tidigare så du känner inte till de
e-handelsplattformar du kommer in på efter att du sökt efter gräsklippardelar på Google. Hade du tidigare
gjort ett liknande köp hade du haft annan kännedom och erfarenhet kring vilka e-handelsplattformar som
finns och kanske om du känner tillit till någon av dom du tidigare gjort ett köp hos. Nu har du ej tidigare köpt
denna typ av produkt online, och efter ett tag hittar du två e-handlare som säljer delen du söker. Nu står du
och väger – känner du tillräcklig tillit till någon av e-handlarna? Eller känns det inte ”rätt” med någon av
dom?
Tillit är begreppet vilken döljer sig bakom ifall ”något känns rätt”. Om plattformen ger dig tillräcklig tillit
kommer du kanske göra ett köp, om inte kommer du kanske surfa vidare eller helt avstå. Tillit är kort och
gott grunden vid all e-handel.
I dagens samhälle har internet en framträdande roll där även e-handel får allt större utrymme. Att handla via
e-handel kan anses vara fördelaktigt på många sätt, men innebär samtidigt en osäkerhet för kunden
eftersom teknik ersätter den säljare (med mera) de är vana att möta i en fysisk butik. Numera använder en
allt växande skara sin smartphone vid e-handel. Goh et al (2013) menar att det inte krävs mer än ett par
sekunder för kunden att bedöma en e-handels nivå av tillförlitlighet, varför e-handelns uppgift är att bistå
kunden med en tillfredsställande uppgörelse på ett effektivt sätt. Användbarhet har visat sig ha en positiv
påverkan på kundens vilja att känna tillit, och tillit är en avgörande faktor för lyckad e-handel (Goh et al,
2013), så som vid all handel – om inte parter känner tillräcklig tillit till varandra blir inte en affär av. Eftersom
e-handel via smartphone är ett så nytt område med unika förutsättningar jämtemot traditionell handel och
e-handel så är det ett väldigt intressant område att undersöka. Förhoppningen med denna rapport är att öka
förståelsen för hur tillit fungerar vid e-handel via smartphone för att på så vis bättre kunna förstå
användarna och i förlängningen kunna designa lösningar vilka är mer anpassade efter användarna eller kort
och gott ge en bättre förståelse för varför kunden väljer den ena eller andra e-handelsplattformen.
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2. E-handel
Statistik från Europeiska Unionen (2015) i området företag till privatperson (Business 2 Consumer – B2C)
visar att nästan 80 % medborgare använt internet de tre senaste månaderna, 2/3 av alla medborgare
använder internet dagligen och 65 % av de som använder internet använde via e-handel under 2015 och
detta antal personer ökar stadigt (Anon, 2017).
I Sverige hade 95 % av de myndiga medborgarna tillgång till internet, och andelen som e-handlade varje
månad (2016) var 67 % (Iis.se, 2017). Svenskarna uppskattas ha e-handlat för 84,4 miljarder kronor 2016
(Iis.se, 2017).
Mycket forskning har gjorts inom e-handel. Den största utmaningen inom e-handel är hur man kan få
användare att köpa produkter via en e-handel trots att den personliga kontakten, som återfinns vid
konventionell e-handel, saknas.

2.1 Definition av e-handel
E-handel är en förkortning av begreppet elektronisk handel och innebär handel som ej är fysisk.
Med e-handel menas någon form av värdeutbyte mellan minst två olika parter. Ofta handlar det om att den
ena parten köper något och den andra säljer något, men kan också handla om andra utbyten, till exempel
kan information bytas mellan parterna. Handeln sker på internet och vad som handlas kan vara antingen
produkter eller tjänster (Paravastu, Ramanujan & Ratnasingam, 2016).
Enligt Molla & Licker (2001) betyder e-handel idag olika för olika personer. De menar att en del personer
menar att e-handel är att ”bedriva handel elektroniskt” (Molla & Licker, 2001 s 132) men detta
förhållningssätt kan man tycka är ett föråldrat sett att se på e-handel då internet nu för tiden är vardag och
merparten av e-handeln sker via internet, vilket är platsen de flesta menar att e-handeln sker enligt Molla &
Licker (2001). Med detta förhållningssätt skulle man kanske snarare kalla e-handel för i-handel (i för
internet). Zwass (1996) definierar e-handel som en mötesplats för delandet av företagsinformation, att
underhålla affärsrelationer och att genomföra affärstransaktioner genom telekommunikationsnätverk.
Vad som avses med e-handel i denna rapport är den något mer moderna synen på e-handel vilken
Paravastu, Ramanujan & Ratnasingam (2016) använder. Vad som åsyftas med modernt är i detta fall att
Zwass (1996) är skriven under en tid då inte internet var en del av infrastrukturen så som idag, utan andra
former av telekommunikationsnätverk, som de kallar det, fanns. Varför Zwass (1996) med fleras definition
anses föråldrad är att det idag inte är relevant med andra former av kommunikation vid e-handel än
internet.

2.2 Typer av e-handel
E-handel brukar kategoriseras baserat på vem som är säljare och vem som är köpare, och de vanligaste
varianterna är dessa: (Komiak & Benbasat, 2004):
•

B2B – Business to Business – Handel mellan företag och företag. Handeln kan ske via en ehandelsplattform, men ofta även via email eller telefon. Vad som handlas kan vara både produkter
och tjänster. B2B skall dock inte likställas med handel mellan företag och återförsäljare vilket kallas
B2D (Business to Dealer) (Business-to-business, 2017).
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•

•

Företag/privatperson via en agent – Denna agent kan många gånger vara en plattform, och det är
inte alltid säkert att säljaren är ett företag utan kan likaväl vara en privatperson. Ett känt exempel på
denna typ av e-handel är eBay, där personer och företag säljer till främst privatpersoner via eBays
plattform (Melnik & Alm, 2003). På denna typ av plattformar får kunderna en möjlighet att studera
säljarnas omdömen och rykte (Melnik & Alm, 2003). Plattformarna är som regel inte ansvariga för
köpen utan möjliggör endast kontakten mellan säljaren och köparen (Melnik & Alm, 2003).
Tilläggas bör att dessa typ av system även kan kallas för C2C – Consumer to Consumer i de fall det är
privatpersoner som är säljare och köpare (Ecommerce definition & types of ecommerce (B2B, B2C,
C2B, & C2C), 2011).
B2C – Business to Consumer – Handel mellan företag och privatpersoner. Detta är den vanligaste ehandelsformen (Komiak & Benbasat, 2004) och vad som handlas kan även här vara både produkter
och tjänster. Ofta sker handeln via en e-handelsplattform men kan också i mindre utsträckning ske
via mail, telefon eller via agent (Komiak & Benbasat, 2004).

Förutom dessa tre varianter finns även fler så som C2B (Consumer-to-Business), G2G (Government-toGovernment), G2E (Government-to-Employee), G2B (Government-to-Business), B2G (Business-toGovernment), G2C (Government-to-Citizen), C2G (Citizen-to-Government) och fler (Ecommerce definition &
types of ecommerce (B2B, B2C, C2B, & C2C), 2011), men då dessa former är mindre vanliga och utanför
ramen går ej denna rapport djupare in på dessa varianter.
Denna rapport fokuserar på B2C, dock menar Komiak & Benbasat (2004) att samma faktorer som är viktiga
vid B2C många gånger är desamma vid de andra typerna av e-handel. Motiveringen till valet av B2C är att
det är den i särklass vanligaste formen av e-handel samt att det är betydligt mer realistiskt att finna rätt
försökspersoner. Dessutom är e-handel via smartphone inte lika utbrett inom andra former av e-handel.
Tilläggas bör att denna rapport inte fokuseras på e-handel via smartphone via applikationer, så som eBays
applikation. Rapporten exkluderar B2C via agent, eftersom agenten är statisk och dessutom skiljer sig mycket
åt jämtemot konventionell B2C-handel.

2.3 E-handel goes mobile
Einav et al (2014) menar att 56 % av amerikanerna använde smartphone (maj 2013), och de flesta använde
sina smartphones primärt för att surfa på internet. För 1/3 av personerna var telefonen det primära
verktyget för att surfa, med andra ord använde de sin smartphone mer än andra enheter som är anslutna till
internet (om de ens hade andra enheter). Andelen personer som använder telefonen som primärt
surfverktyg ökar ständigt.
I Sverige var andelen som 2016 e-handlade med sin smartphone varje månad 35 % (Iis.se, 2017).
Enligt Einav et al (2014) skulle många användare som använder smartphone för e-handel ej ha e-handlat på
någon annan enhet om de ej hade haft sin smartphone, detta är intressant eftersom det visar att det delvis
är nya användare som på så vis besöker e-handel via smartphone.
E-handel via smartphone har i USA ökat från 41,71 miljarder USD år 2013 till 115,92 miljarder USD år 2016,
och förväntas öka till 335,84 billioner USD år 2020 (U.S. mobile retail commerce revenue 2020 | Statistic,
2017).
Einav et al (2014) menar att en annan skillnad via e-handelsanvändare som använder mobila plattformar och
konventionella plattformar finns. Detta är den kontext som köpen görs i. När handel sker via smartphone är
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den inte alltid i hemmets lugna trygga vrå, utan kan till exempel vara i en stressad situation eller bland
okända eller kända människor. Detta är en faktor som påverkar tilliten vid e-handel via smartphone negativt.

2.3.1 Skillnader mellan smartphones och större enheter
En smartphone kallas en mobiltelefon som samtidigt är en handdator (Lin & Ye, 2009). Den har ett avancerat
operativsystem och möjlighet att ladda ner applikationer (Lin & Ye, 2009). Det finns hos den ett tangentbord
som många gånger är virtuellt och enheten har oftast en pekskärm (Sv.wikipedia.org, 2017).
Internetanvändningen skiljer sig mycket åt beroende på om man använder sig av en smartphone eller annan
slags enhet som primär enhet att surfa med (Einav et al, 2014).
Specifikationerna för smartphones sedan 2010-talet är en skärmstorlek på mellan 4-5 tum (Maine, 2017),
och tablets har en skärmstorlek på 7-16 tum (Statista, 2017). Stationära datorer och bärbara datorer har
oftast en skärmstorlek på mellan 15 tum och uppåt, men finns även i mindre varianter. En av utmaningarna
för e-handelsplattformar för smartphones är att skärmar på smartphones är så små i jämförelse med andra
enheter. Detta gör att inte samma mängd information kan visas för användaren av smartphone som för
användaren av enhet med större skärm. Med större enheter menas i denna rapport tablets, stationära och
bärbara datorer (vilka även kallas laptops).
Att bara viss information kan visas på små enheter ger upphov till frågor om vilken information som skall
prioriteras och vilken som skall bortprioriteras för att användarna av e-handel via smartphone skall känna
tillit till en e-handelsplattform.
En annan skillnad mellan smartphones och större enheter är enligt Lee et al (2015) att smartphones är att
smartphones har sämre input/output-kommunikation om man jämför med större enheter. Lee et al (2015)
menar också att det är svårare att navigera med en smartphone än andra enheter. Dock kan man väl anta att
navigeringssvårigheten har att göra med hur van användaren av enheten är.

2.4 Betalningslösningar
Något som ofta ingår i e-handel är någon form av elektronisk överföring av information mellan parterna och
också någon form av betalning (Paravastu, Ramanujan & Ratnasingam, 2016). Olika slags betalningssätt finns
och Kim et al., (2010) menar att dessa fem är de vanligaste:
•
•
•

•
•

Kreditkort – Betalningen reserveras här hos säljaren för att senare debiteras köparen.
Kontokort – Betalningen dras direkt från köparens kort vilket är kopplat till köparens konto.
Internetbaserade pengar – Betalningen dras från en virtuell bank. På den virtuella banken kan det
redan finnas en summa som kunden tidigare på något vis satt in, eller så dras betalningen via den
virtuella banken från kontokort, bankkonto eller kreditkort.
Kontantkort – Betalningen dras från ett kort vilket inte är kopplat till något konto. Exempelvis
presentkort eller ICA-kort.
Elektroniska checkar – En förfrågan görs från säljaren till köparens bank för att kontrollera
likviditeten.

Vad som skall tilläggas är att dessa betalningssätt är det vanligaste på den amerikanska marknaden (2010)
och att elektroniska checkar som betalningssätt inte är vanliga eller alls förekommande i den svenska ehandeln (Bons & Alt, 2015).
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Efter Kim et al., (2010) som skrevs för 7 år sedan har användandet av elektroniska checkar minskat och enligt
WorldPay (2015) ser nu fördelningen av antal köp online ut enligt denna fördelning (dock globalt):
•

Kreditkort (30,3 %)

•

Kontokort (20,9 %)

•

Internetbaserade pengar (20,5 %)

•

Banköverföring (11,2 %)

•

Betalning vid mottagande (I Sverige kallat Postförskott) (6,8 %)

•

Kontantkort (3,1 %)

•

Övriga (7 %)

I Sverige finns även den mobil-baserade betalningsapplikationen Swish som på senare år blivit vanlig.
Betalningen dras från köparens konto och betalningen administreras via en smartphone. I juni 2015
användes Swish vid 2 400 000 betalningar vilket motsvarar 215 000 betalningar per dag och var tredje svensk
använder Swish (Var tredje svensk använder Swish, 2017). Dock skall det tilläggas att Swish även används i
stor utsträckning privatperson-privatperson för diverse situationer i dagliga livet. Carl Molinero,
styrelseledamot i Getswish AB, bolaget bakom betalappen Swish, tror att 20-30 % av den svenska ehandelsmarknaden inom fem år kommer använda Swish (Leijonhufvud, 2016).
En annan betalningslösning är helhetslösningar. Dessa kombinerar flera betalsätt i samma lösning. Ett
exempel på detta är Klarna vilken presenteras under avsnittet 3.2 Faktorer för tillit inom e-handel.
Ytterligare en betalningslösning som används i Sverige är Postförskott. Postförskott går till så att varan
skickas direkt till kund som sedan betalar för varan hos sitt postombud. Om inte kunden betalar för varan
hos ombudet får han inte heller sin vara. Internationellt kallas denna typ av betalningar för Cash on delivery
och förkortas CoD.
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3. Tillit
Tillit (den engelska termen är trust) är en grundläggande komponent relationer mellan olika människor, och
där i ligger att båda parter har någon form av risktagande i relationen (Mayer, Davis & Schoorman, 1995;
Hillman and Neustaedter, 2017). Denna tanke från Mayer, Davis & Schoorman bygger begreppet tillit på i
denna rapport. De menar att relationer där tillit krävs har någon form av sårbarhet för båda parter och att
det krävs att denna sårbarhet överbryggas för att tillit skall nås, man kan förklara det med att parterna tar
ett risktagande, något även Hillman and Neustaedter (2017) beskriver. Hillman and Neustaedter (2017)
trycker på att det i e-handelssammanhang ofta handlar om att kunder riskerar personlig information vid köp.
Mängden risktagande kan variera i mängd. I kontakt med icke-fysiska artefakter så som e-handelssystem
menar Mayer, Davis & Schoorman (1995) att sårbarheten är högre, eftersom en stor del av risktagandet
mellan kund och säljare förläggs till e-handelssystemet, och att denna komponent därför är viktig för tilliten
mellan parterna. Hillman and Neustaedter (2017) menar att begreppet tillit ofta har lånats från affärsvärlden
där man menar att tillit baseras på förutsägbarhet, tillförlitlighet, ärlighet, välvilja och integritet.
För att skaffa relevant kunskap inom området tillit söktes litteratur om tillit informellt. Sökningarna gjordes i
databasen Worldcat local. Vad som söktes på var först på Trust, men sedan lades Commerce och
eCommerce till i sökningen då det visade sig att definitionen av tillit (trust) skiljde sig mycket åt beroende på
område det användes i. För att hitta information om tillit inom e-handel användes Worldcat local med
termerna ”eBusiness trust”, ”eCommerce trust” samt ”eCommerce mobile”. Dessa gallrades sedan
informellt efter relevans.

3.1 Tillit inom e-handel
Tillit är en avgörande faktor i e-handel på grund av e-handelns opersonlighet och tillit minskar social
komplexibilitet vilket möjliggör för olika parter trots olika bakgrund, olika tro och olika erfarenheter att
samarbeta i ekonomiska eller sociala e-handelsutbyten (Paravastu, Ramanujan and Ratnasingam, 2016). En
stor sårbarhet ur en kunds perspektiv i e-handel är om dennes varor alls skall levereras och/eller motsvara
produktbeskrivningen (Komiak & Benbasat, 2004).
En sökning i databasen WorldCat local på ”eBusiness trust” ger 250 träffar på artiklar vilka är peer-reviewed.
eBusiness är en term på e-handel, dock brukar man med termen fokusera främst på B2B. Dock är samma
faktorer relevanta vid B2C enligt Komiak & Benbasat (2004). Sökningen ”eCommerce trust” i samma databas
ger 554 träffar. Med eCommerce menar man generellt B2C. Forskningen är således mer omfattande inom
begreppet eCommerce (i kombination med trust) och man kan därför dra parallellen att mer forskning nog
har gjort på e-handel mellan företag och privatperson än mellan företag och företag. Vid sökningen
eCommerce trust ges en mängd förklaringar av tillitens roll. Cofta (2006) skriver: ”Tillit är nyckelelementet i
handel, både i traditionella modeller och även i e-handel. Olikt dess traditionella motsats förlitar sig e-handel
på tillit som skapats och underhålls med hjälp av digitala enheter och tjänster”, och Cross (1999) beskriver
tillitens roll som: ”Tillit är nyckelkomponenten i e-handel genom hela e-handelsleveransprocessen”.
Corbitt, Thanasankit och Yi (2003) skriver om de olika faktorer som finns vilka påverkar hur en kund
uppfattar tillit i e-handelssystem. De menar att tillit till system så som e-handelssystem ständigt förändras
och utvecklas eftersom teknologin utbredning och personers inställning till den ständigt förändras. De menar
vidare att de modeller som idag finns som är tänkt att mäta tillit inte följer med denna utvecklig tillräckligt
varför dessa modeller inte är lämpade att använda vid utvärdering av tillit i e-handelssystem. Tillit definieras
i detta fall som en förväntan på den andra parten att uppfylla sin del av det förväntade avtalet. I fallet ehandel inkluderas även e-handelsplattform-artefakten i tilliten. Det är av största vikt att inte någondera part
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använder tilliten de får från den andra parten för att på ett oärligt vis skaffa sig fördelar i relationen. Corbitt,
Thanasankit och Yi (2003) skriver vidare att tillit i köp via e-handel definieras av kundens osäkerhet,
sårbarhet och förtroende i processen.
Ett köp via e-handel medför en större risk för kunden än ett köp i konventionell butik. Detta eftersom
kunden inte kan tala direkt med en representant för företaget, och inte heller kan röra vid och testa
produkten (Komiak & Benbasat, 2004). Dessutom måste kunden vid e-handel vänta tills att produkten
levereras, och känna osäkerhet för om den alls kommer levereras. Dessutom får kunden förlita sig på att
kvalitén är den som utlovas, och att produkten känns så som den presenteras i e-handelssystemet (Corbitt,
Thanasankit och Yi, 2003). Användare som flera gånger genomför köp via e-handelsplattformer med
bibehållen tillit tenderar att ha högre tillit till köp i framtiden (Corbitt, Thanasankit och Yi, 2003).
För att nå tillit som kund är det viktigt att e-handelssystemet känns som det går att lita på. Faktorer som
spelar in är hur länge företaget funnits på internet, om det sedan tidigare finns fysiska butiker, och inte
minst hur avancerat att fungerande e-handelssystemet är (Corbitt, Thanasankit och Yi, 2003). Detta då det
ger en ledtråd om företagets seriositet och följaktligen om det går att lita på.
Tillit är svår att skapa hos användare i e-handelssystem, men det är lätt att tilliten bryts om någon del av ehandelssystemet inte håller den höga seriositetsnivå vilket ger kunden en känsla av att ehandelssystemet/företaget inte går att känna tillit till (Komiak & Benbasat, 2004).

3.2 Faktorer för tillit inom e-handel
Lee et al (2014) menar att det finns olika faktorer som avgör hur mycket tillit en användare känner för en ehandel och de visar i sin forskning att enkelhet och interaktivitet är två avgörande faktorer. Enkelhet och
interaktivitet menar Lee et al (2014) tillsammans bildar användbarheten i e-handeln. De menar vidare att det
förutom denna användbarhet finns andra faktorer som påverkar lojaliteten till varumärket (engelska: brand
loyality), främst tilliten till varumärket (brand trust). Med varumärke menas företagets namn, logotyp et
cetera vilket kopplar kunden till verksamheten.
Tan, Tung & Xu (2009) har i sin forskning identifierat 14 nyckelfaktorer att ta hänsyn till vid utvecklingen av
effektiv B2C-e-handel. Tan, Tung & Xu (2009) menar att man genom att ta hänsyn till undersökta faktorer ger
en hög tillit till e-handelsplatsen. Dessa faktorer är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navigation
Innehåll/information
Kategorisering av information
Val av färg
Layout
Grafik
Webbsidans identitet
Presentation
Visuell uppenbarelse
Uppdateringsfrekvens
Reklam på sidan
Hur text används
Sidans snabbhet
Rubriker
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Webbsidans identitet går direkt att koppla till märket för webbplatsen (e-handeln). Det är även andra
märken som ökar tilliten för en e-handel. Detta kan till exempel vara tredje-part-applikationer (Gommans,
Krishman & Scheffold, 2001). Som exempel från den svenska e-handelsmarkanden kan Klarna nämnas.
Klarna är en e-handelsbetallösning där Klarna samlar olika slags betalsätt och sammanför dessa i sin egen
lösning. Detta gör det enkelt både kunder att använda olika slags betallösningar så som faktura-köp och
kontokort. Ofta får kunden varan först och betalar den senare när kunden handlar via Klarna (Klarna, 2017).
Även för ägare av en e-handelsplattform är lösningar så som Klarna praktiska. Detta eftersom de samlar flera
olika betallösningar i samma lösning, samt att Klarna tar, med vissa reservationer, all kredit- och
bedrägeririsk (Klarna, 2017). Dessutom är Klarna ett starkt märke, och det är inte alla e-handelsföretag som
får samarbeta med Klarna. Detta gör att Klarna potentiellt ökar tilliten till märket för e-handelsplatsen enligt
Gommans, Krishman & Scheffolds modell (2001) genom sitt eget märke.
Enligt statistik från Postnord (tidigare Posten) från det andra kvartalet 2013 finns en mängd tillitsfaktorer för
e-handelsplattformar (Posten, 2013 Q2). De har ställt frågor till konsumenter, bland annat denna: ”Vad av
följande får dig framför allt att inte vilja handla från en sajt? (Tre möjliga val.)”
Svaren blev:
• Känt företag/varumärke (55 %)
• Att det tydligt framgår hur man kontaktar företaget (35 %)
• Kända symboler/varumärken på sajten* (35 %)
• Sajten är märkt med Trygg e-handel eller annan liknande trygghetscerifiering (35 %)
• Sajten erbjuder flera betalningsalternativ (29 %)
• Kunna spåra/följa den vara jag beställt (21 %)
• Bra omdömen på jämförelsesajter (18 %)
• Att det tydligt framgår returvillkor (15 %)
• Fått den rekommenderad av släkting/vän (12 %)
• Litar på fraktleverantören som varan skickas med (10 %)
• Läst om den i sociala medier (2 %)
• Sett reklam för sajten (1 %)
* Visa, MasterCard, Posten, Klarna, Paypal m.fl.
Tredje-parts-varumärken (betalningsalternativ) finns i denna lista med i den tredje mest viktiga faktorn
(Kända symboler/varumärken på sajten) samt den femte (Sajten erbjuder flera betalningsalternativ). I den
förstnämnda så är själva presentationen av betalningsalternativ i fokus, men även i den femte. Detta
eftersom om e-handelsplattformen inte presenterar sina betalningsalternativ kan kunden inte heller veta om
att den har dom. Presentationen av eventuella betalningsalternativ är således även här en betydande part av
punkten. Relaterat till detta avbröts hälften av alla e-handelsköp (2007) på grund av att inte tillräckligt med
betalningsalternativ fanns för att kunden skulle känna sig säker (Dagens Handel, 2007).
I samma rapport från Postnord (då Posten) ställs frågan ”Vad av följande får dig framför allt att inte vilja
handla från en sajt? (Tre möjliga val.)” (Posten, 2013 Q2). I denna undersökning blev svaren:
• Att det inte finns några kontaktuppgifter på sajten (40 %)
• Att jag inte känner till/hört talas om företaget (38 %)
• Att det skrivits negativt om sajten/företaget i media (35 %)
• Att det saknas uppgifter om vilket företag som ligger bakom sajten (34 %)
• Att sajten inte erbjuder de betalningsalternativ jag föredrar (30 %)
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•
•
•
•
•
•

Att sajten fått dåliga omdömen på jämförelsesajter (29 %)
Att släkt/vänner talar negativt om sajten/företaget (21 %)
Att det saknas kända symboler/varumärken på sajten (20 %)
Att sajten inte är märkt med Trygg e-handel eller annan liknande certifiering (15 %)
Att det inte går att spåra/följa den vara jag köpt (7 %)
Att det saknas tydlig information om returhantering (7 %)

Även i denna undersökning framgår alltså också vikten av presentation av betalningsalternativ i två
alternativ: Att sajten inte erbjuder de betalningsalternativ jag föredrar (plats 5) och Att det saknas kända
symboler/varumärken på sajten (plats 8) enligt samma resonemang som vid den första frågan från samma
undersökning (Vad av följande får dig framför allt att inte vilja handla från en sajt?).

3.3 Tillit inom e-handel via smartphone
Sökningen ”Trust eBusiness mobile” i WorldCat local ger endast en träff. Denna träff är ej en akademisk
peer-reviewied artikel utan en bok med bidragen i ”6th International Conference, MCETECH 2015, Montréal,
QC, Canada, May 12-15, 2015”. Det är alltså ingen träff på en enskild artikel vilka innehåller de relevanta
sökorden utan sökorden återfinns i hela konferens-materialet. Söktermen finns alltså med i det
sammantagna materialet men det finns däremot ingen garanti att orden tillsammans återfinns i samma
artikel eller artiklar från konferensen.
mCommerce och eCommerce är begrepp man använder för att beskriva B2C, vilket tidigare blivit omskrivet.
Sökningen ”mCommerce trust” ger 38 träffar på peer-reviewed artiklar i databasen WorldCat local.
mCommerce är förkortning av orden mobile och commerce. Vid närmare titt på dessa 38 träffar
identifierades 3 träffar som berörde tillit vid e-handel via smartphone. Övriga 35 träffar berörde områden så
som vissa programvaror/applikationer, olika slags betallösningar, organisationsrelaterade problem, hur stor
användningen av mCommerce är et cetera.
Använder man istället sökningen ”eCommerce trust mobile” får man 121 sökträffar på peer-reviewed
artiklar i databasen WorldCat local. Jämför detta med sökningen utan ordet mobile: ”eCommerce trust” som
ger 359 peer-reviewed träffar stärks bilden än mer att forskning kring mCommerce är outforskat i
sammanhanget.
Dessa få träffar visar att området kring e-handel via smartphone fortfarande är outforskat. Således är tillit
inom e-handel via smartphone ett tämligen outforskat område (i vart fall med använda termer), vilket
motiverar fortsatt forskning på området. Tilläggas bör att det självfallet finns mer forskning på området,
dock är sökträffarna en indikator på mängden forskning som finns på området kontra via e-handel via
stationär dator.
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4. Problemområde
Allt större del av e-handeln sker via smartphone (mCommerce) i B2C-handel. Dessutom är
smartphoneanvändarna en ny kundkrets som handlar på e-handelsplattformer än de som tidigare handlade
på e-handel via större enheter (då främst stationära datorer). Tillit är en viktig faktor inom alla handel, och ehandel specifikt, med tanke på tidigare nämnda faktorer så som en ovisshet om att säljaren är den som den
utger sig för att vara, en omöjlighet att fysiskt röra varan et cetera. Det är därför av stor vikt att ytterligare
utforska tillitsfaktorer via mCommerce. Tilliten till varumärket kan vara det som avgör om en kund skall
handla i en viss e-handel eller en annan. Det finns en mängd faktorer som påverkar tilliten mellan kund-ehandelsplattform så som navigation, innehåll/information, kategorisering av information, val av färg, layout,
grafik, webbsidans identitet, presentation, visuell uppenbarelse, uppdateringsfrekvens, reklam på sidan, hur
text används, sidans snabbhet, rubriker och slutligen tredjepartsvarumärken, vilket denna rapport valt att
fokusera på. Tredjepartsvarumärken så som betalmetoder med tillhörande logotyper bidrar till tilliten för
varumärket. I undersökningen "Viktiga egenskaper hos webbutiken - layout och information" menade 97 %
av de tillfrågade att det var ganska/mycket viktigt att e-handelsplattformar har tydlig information (Iis.se,
2017). Med 97 % placerar sig Tydlig information som den näst viktigaste egenskapen efter Totalpris. I tydlig
information kan man mena att presentationen av betalmetoder ingår, då det är av relevans att man skall
kunna betala sitt köp. Vilka betalmetoder e-handelsplattformen har stöd för och hur dessa presenteras har
därför troligen en viktig roll i om köpet blir av eller inte. Om en kund besöker två för denna okända ehandelsplattformer men den ena har ”rätt” betalningsalternativ presenterade kommer denna e-handel få en
tillitsfördel mot den andra. Antalet e-handelsplattformer i Sverige ökar och ökar varför detta har hög
relevans då utbudet för kunden blir allt större. Problemområdet som skall undersökas är därför hur
tredjepartvarumärken i form av betalmetoder presenteras på svenska e-handelsplattformar med fokus på
smartphoneanvändning samt hur presentationen påverkar tilliten till e-handelsplattformen vid shopping via
smartphone (mCommerce).

4.1 Problemdefinition
Problemområdet blir att dokumentera vilka olika betallösningar de vanligaste e-handelsplattformarna i
Sverige använder, och hur de presenteras. Vad som menas med presentation i detta sammanhang är vilka
betalningsalternativ som erbjuds, om dessa presenteras på e-handelsplattformerna och i så fall om de
presenteras på e-handels förstasida eller annan sida och slutligen vart på förstasidan de presenteras. Ordet
vart åsyftar på den fysiska placeringen så som sidhuvud, till vänster, till höger, klistrat över eller sidfot. Detta
för att få en representativ bild av hur presentation av betallösningar oftast görs, samt hur de olika
alternativen påverkar tilliten hos användarna.
Frågeställningen är Hur presenteras betalningslösningar på e-handelsplattformar i Sverige och hur påverkar
presentationen kundens tillit? Detta delas sedan upp i delfrågorna:
1) Vilka betalningslösningar används på svenska e-handelsplattformar?
2) Hur presenteras betalningslösningarna?
3) Hur påverkas kundens tillit av e-handelsplattformen beroende på om och hur betalningslösningarna
presenteras?
Genom att få svar på dessa delfrågor ges svar på huvudfrågan. Fråga ett och två visar hur vilka
betalningslösningar som finns idag och hur presentationen av dem fungerar och fråga tre ger kundernas
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tillitsperspektiv på fråga ett och två. Tillsammans utforskar frågorna både terrängen samt tillitsaspekterna
vilket ger ett trovärdigt resultat på grund av genuiniteten.
Detta ger upphov till ny kunskap inom ett framtidsämne som mCommerce är, och ger exempel för
utvecklare hur betallösningar skall presenteras för att hög tillit skall nås, och i viss mån varför. Den nya
kunskapsbidraget kommer handla om hur presentationen av betalningslösningar påverkar (eller om de
påverkar) kunder vid mCommerce. I bara farten kommer även frågan Hur presenteras betallösningar i ehandel i Sverige? att besvaras, vilket även detta är intressant information för utvecklare.

4.2 Avgränsningar
Endast smartphones kommer undersökas då det är en ny kontext. Större enheter kommer ej undersökas
eftersom dessa ej tillhör denna nya kontext. Ingen e-handel via applikationer kommer undersökas då detta
skulle avvika från mCommerce via webbläsare.
Undersökningen kommer ske på svenska e-handelsplattformer. Detta av praktiska skäl men också för att
dagens forskning främst finns på den Asiatiska marknaden.
Undersökningen kommer fokusera på de största e-handelssidorna i Sverige. Detta eftersom projektet är
begränsat och att man kan anta att större e-handelssidor har högre grad av professionalitet då större budget
lagts på dess utveckling.
Endast B2C kommer undersökas på grund av projektets omfång, och också att det är den i särklass vanligaste
formen av e-handel samt att det är betydligt mer realistiskt att finna rätt försökspersoner inom B2C kontra
B2B. Dessutom är e-handel via smartphone inte lika utbrett inom andra former av e-handel.
Hur tredje part, som i denna undersökning innebär betalmetoder, påverkar tilliten för e-handelssidan är vad
fokus ligger på, ej märket på e-handelssidorna.

4.3 Förväntat resultat
Det förväntade resultatet är att svenska e-handelsplattformer använder sig av liknande betallösningar och
har vissa gemensamma nämnare i presentationen av dom, ovisst vilka. Att kundernas tillit påverkas av
presentationen är något att förvänta, dock är det omöjligt att säga hur och hur mycket kunderna påverkas.
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5. Metod
Metoden är en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod, dock vägandes mot kvantitativ metod i
slutskedet, vilket ses som mest relevant. Motiveringen till detta är att både kvalitativ och kvantitativ
tillsammans dels ger tyngden från den kvantitativa delen, dels fördjupningen från den kvalitativa.
Datainsamlingen är av naturliga skäl kvantitativ, enligt devisen desto mer data – desto säkrare resultat.
Experimenten är mestadels kvantitativa för att bättre säkerställa resultaten, men med kvalitativa inslag för
att bättre kunna förstå hur testpersonerna tänker och förhoppningsvis varför.
För att förstå vad för alternativ svenska e-handelsplattformar använder sig av idag skall först en förstudie
göras. Förstudien baserades på Internetworlds årliga topplista över de bästa e-handlarna och förstudien
gjordes på de tre handlare som hamnat överst på listan (Internetworld, 2016). Syftet med denna förstudie är
att se om och hur betallösningar presenteras för att på så vis på ett bra sätt kunna veta vad som skulle
undersökas i den stora datainsamlingen. Dessutom kan förstudien ge avgränsningar för den verkliga studien.
Förstudien är kvalitativ för att på djupet undersöka e-handelsplattformerna och hur presentationen av
betallösningar där var. Denna del av metoden är alltså bottom-up-baserad, vilket går ut på att följa datan för
att hitta exempelvis kategorier (Moed, Goodman and Kuniavsky, 2012). Förstudien genomfördes på tre
representativa e-handelsplattformer genom att dessa tre söktes igenom via dator samt smartphone för att
se vilka betallösningar som fanns samt vart på förstasidan samt på vilka sidor betallösningarna
presenterades.
Med hjälp av uppkomna mönster/kategorier från denna förstudie skall sedan en början till kategorier till
datainsamlingen skapas. Datainsamlingen skall ge en representativ bild av hur svensk e-handel presenterar
sina betallösningar idag för att dels förstå standarder och dels i experimentet kunna manipulera
presentationen för att kunna förstå kundernas tillit till olika slags presentation.
Med hjälp av datan från insamlingen skall sedan de frågor fram som skall användas i enkäten vid
experimentet. Utseendet från en e-handelsplattform användes också som mall för de prototyper vilka skall
användas i experimentet. Vilka prototyper som tas fram baseras på den analys som gjorts av datan från
datainsamlingen.
Enkäten skall sedan visa hur mycket tillit kunder känner för en e-handelsplattform beroende på hur
betalningslösningarna presenteras.

5.1 Datainsamling
Datainsamlingen gick ut på att undersöka e-handelsplattformarna i Sverige. Den gjordes med hjälp av en
smartphone (Microsoft Lumia 950xl med skärmstorlek på 5,7 tum, 1440 x 2560 pixlar upplösning samt
webbläsaren Microsoft Egde mobile) samt en stationär dator. Samma stationära dator användes till hela
insamlingen och den hade mus, tangentbord, skärm med upplösning 1920x1080 pixlar, en processor från
Intel på 3,4 GHz, 16 GB RAM-minne, grafikkortet Nvidia Geforce GTX 1060 6GB. Webbläsaren som användes
var Mozilla Firefox version 50. Anledningen till att en stationär dator även användes var för att se om det
fanns skillnad i om betallösningar visades i mobilversion kontra version för datorer. Denna datainsamling
gjordes för att kartlägga hur de svenska e-handelsplattformarna presenterade sina betallösningar på sin
förstasida. Anledningen till avgränsningen till förstasidan är för att användare på några sekunder avgör om
de litar på e-handelsplattform (Park och Kim, 2003), och på några sekunder hinner inte användare söka
information om betalningslösningar på övriga sidor än på förstasidan.
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Datainsamlingen gjordes genom att de 105 vanligaste e-handelsplattformarna i Sverige (2016) undersöktes,
se bilaga 5 för fullständig lista. Statistiken över dessa har Dagensanalys.se tagit fram från en
sammanställning analysföretaget IA gjort på 3600 svenskars internethistorik (Dagensanalys.se, 2016). Ur
denna statistik på de 500 vanligaste sajterna har sedan Ehandel.se tagit ut de 105 siter som är ehandelsplattformar (Ehandel.se, 2016). Dessa e-handelsplattformar är därför representativa för svensk ehandel generellt.
Delfråga 1 skall besvaras med denna datainsamling:
Vilka betalningslösningar används på svenska e-handelsplattformar?
För att få en förståelse för vilka betalningsslösningar som svenska e-handelsplattformer använder
dokumenterades vilka lösningar man använde i de fall man presenterade dessa. Undersökningen gick till så
att alla e-handelsplattformar besöktes via nämnda webbläsare och enheter. Där läts sidan först laddas klart,
sedan gjordes en visuell inspektion av sidan. Inspektionen började högst upp på förstasidan och fortsatte tills
botten nåddes. Vid några fall krävdes ett vidare klick för att komma in till själva e-handeln. Till exempel fick
man välja land att handla från innan man kom in till själva shoppen. Visuellt söktes sidan igenom efter
logotyper till betallösningar. Om betallösning/ar upptäcktes noterades dessa. Vad som noterades var vilka
betalningslösningar som hittades. Anledningen till att endast de plattformars betallösningar togs med enbart
om de presenterade dom är att det ansågs irrelevant för kunden vilka betalningslösningar som erbjöds i de
fall man ej visade upp dessa för kunden.
Anledningen till genomgången var att få reda på vilka betalningslösningar som svenska e-handlare visade
upp för sina kunder för att nå en förståelse.
Delfråga 2 skall även denna besvaras med denna datainsamling:
Hur presenteras betalningslösningarna?
När den visuella genomsökningen gjordes som presenterades under delfråga 1 dokumenterades även vart
någonstans på sidan, det vill säga placering, betalningslösningar presenterades i de fall de överhuvudtaget
presenterades. Detta är en endaste en mindre del av hur betalningslösningar presenteras, men det var det
fokus som valdes för denna rapport.
För att se om e-handelsplattformerna skiljes åt om man presenterade sina betalningslösningar via stationär
dator och smartphone undersöktes även alla plattformar med en stationär dator. Anledningen till detta var
att ge en fingervisning om smartphone-versionen av e-handelsplattformen var representativ i avseendet om
man visade sina betalningslösningar samt för att se om skillnader fanns i visning/icke-visning mellan
smartphones och större enheter.

5.1.1 Litteraturgenomgång
För att skaffa relevant kunskap inom områdena vilka möts i problemdefinitionen söktes litteratur informellt.
Varför sökningen var informell var för att dels områdena är mycket väldokumenterade varför ej tid fanns att
ordentligt gå igenom träffarna, och dels för att själva syftet med denna rapport ej var en
litteraturgenomgång utan att tillföra ny kunskap via ett experiment. Litteraturen ur denna genomgång har
utmynnat och presenterats i bakgrundskapitlen. Sökningarna för kapitlet E-handel gjordes i databasen
Worldcat local med termen eCommerce. Det gjordes sedan en utgallring av de träffar vars fokus ej var ehandel i stort (exempelvis olika betalsystem filtrerades i denna del ut). Där hittades en definition vilken
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valdes samt typer av e-handel och olika betalsätt. För betalsätt utökades sedan kapitlet efter att
datainsamlingen av svenska e-handelsplattformar hade gjorts. Detta eftersom det framkom att de svenska ehandlarna skiljde sig från den mestadels Amerikanska litteratur som fanns tillgänglig i Worldcat local.
Sökningarna som utmynnade i kapitlet Tillit följde samma mönster som tidigare avsnitt. För tillit söktes i
Worldcat local först på Trust, men sedan lades Commerce och eCommerce till i sökningen då det visade sig
att definitionen av tillit (trust) skiljde sig mycket åt beroende på område det användes i. För att hitta
information om tillit inom e-handel (de övriga underkapitlen i kapitlet Tillit) användes Worldcat local med
termerna ”eBusiness trust”, ”eCommerce trust” samt ”eCommerce mobile”. Dessa gallrades sedan på
samma informella vis som i tidigare avsnitt. I sökningen framkom även skillnader mellan smartphones och
större enheter vilket utmynnade i underkapitlet med samma namn. Kapitlet utökades sedan med
information hämtat ur diverse Google-sökningar om olika definitioner och skillnader på olika enheter.

5.2 Analys av datainsamling
Analysen skall göras för att finna mönster och kategorier (Moed, Goodman and Kuniavsky, 2012), vilka sedan
kan användas för experimentet. Analysen kan vara både top-down och bottom-up, beroende på vilka
mönster som hittas i förstudien. Analysen var inspirerad av Moed, Goodman & Kuniavsky (2012).
Analysen gjordes först top-down baserat på förstudien. Där uppkom en kategori. Datan undersöktes sedan
bottom-up för att hitta ytterligare kategorier och ytterligare tre kategorier uppkom.

5.2 Experiment
Experimentets mål var att besvara den tredje delfrågan:
Hur påverkas kundens tillit av e-handelsplattformen beroende på om och hur betalningslösningarna
presenteras?
Detta gjordes genom att tre prototyper först togs fram, sedan en enkät, och sist testades prototyperna på
deltagarna. Prototyperna var menade att likna en standard-e-handelsplattform för att deltagarna i
experimentet skulle känna sig som genuina kunder i denna påhittade e-handelsplattform.

5.2.1 Prototyp
För experimentet togs tre prototyper fram. De tre prototyperna var identiska förutom placeringen av tre
olika betallösningar (i en av de tre prototyperna placerades inte alls betallösningarna ut). De betallösningar
som togs med i de två prototyperna där de fanns med var de tre lösningar som var vanligast förekommande i
datainsamlingen.
För att prototyperna skulle vara så representativa som möjligt togs den e-handelsplattform som i
datainsamlingen var mest besökt som mall. Detta på grund av att den ansågs väl uppbyggd på grund av sin
höga grad av besök samt att den vände sig till en väldigt stor målgrupp jämfört med några av de andra
plattformarna (detta är ett eget antagande). Den hade med andra ord funnits så länge att den blivit itererad
många gånger, och att det stora besöksantalet och antal köp som görs pekar på att det är en väl fungerande
plattform där hänsyn har tagits (antingen med hjälp av teori eller genom upprepade itereringar efter
kunders önskemål) till framgångsfaktorer för e-handel. Plattformen hade även ett väldigt generellt utseende
vilket gjorde att de potentiella kunder som tidigare besökt plattformen förhoppningsvis inte kunde känna
igen den i experimentet. Med generellt menas i detta sammanhang att layout, färgval, information et cetera
följer den standard som finns för mCommerce. Många e-handlare är nischade åt vissa målgrupper eller
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produkter och många gånger syns detta i exempelvis layout, färgval och information. CDON är dock
motsatsen till sådana nischade e-handlare och får därför anses som generell. Detta går troligen också i linje
med deras breda sortiment och breda målgrupp vilket kan undertryckas med att deras slogan är ”allt som du
kan tänka dig i Nordens största varuhus” (se till exempel en av deras reklamfilmer som visas på TV och även
finns på Youtube.com, https://www.youtube.com/watch?v=hcITnyb6eB0).
Plattformen gjordes sedan generell genom borttagning av varumärke till de olika prototyperna. Dessutom
ändrades färgsättningen för att ge deltagarna av experimentet än mindre möjlighet till igenkännande.
Plattformen förkortades sedan något längdmässigt eftersom mängden varor ansågs irrelevant. De produkter
som fanns till försäljning byttes även dessa ut mot generella produkter i form av frukter så att inte heller
produkterna kunde ge deltagarna ledtrådar om vilken plattform som använts, även för att inte rikta in sig
mot någon specifik målgrupp så som förlagan. Dessa förändringar visas i figur 1.

Figur 1. Till vänster ses originalversionen och till höger den manipulerade versionen där varumärken, produkter och
färgsättning har ändrats.

15

Högskolan i Skövde - Kandidatexamen i User Experience Design
Institutionen för informationsteknologi - IT – User Experience Design
Martin Flennfors - VT2017

Ur den generella versionen togs sedan två versioner fram där de tre betallösningarna som tidigare nämnts
lades till. Placeringen av dessa betallösningar baserades på datainsamlingen. Således fanns nu tre olika
versioner av en fiktiv e-handel. Version 1 där betallösningar presenterades överst i plattformen, version 2
där betallösningar presenterades i sidfoten, och slutligen version 3 där inga betallösningar presenterades.
Version 3 var alltså en referensversion för att utreda huruvida presentationen av betallösningar alls hade
någon påverkan på deltagarnas tillit. De tre versionerna och dess variation visas i Figur 2.
De tre prototyperna (versionerna) lades sedan upp i HTML-filer på internet för att kunna nås via smartphone
av deltagarna. HTML-filerna kodades så att bilderna sträcktes ut i full skärmbredd för den som såg dom.
Det fanns ingen interaktivitet i prototyperna, utan endast en lång sida som behövde scrollas igenom.
För att se att prototyperna såg likvärdiga ut för olika smartphones utvärderades de innan experimentet.
Detta skedde först i Google Chromes inspektionsläge där man har möjlighet att simulera användning av olika
mobila enheter. Den lista som fanns där gicks igenom och prototypen testades för följande smartphones:
Galaxy S5, Nexus 5X, Nexus 6P, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus. För att säkerställa utvärderingen provades
även prototypen med en Nokia Lumia 960xl, iPhone 5 och iPhone 6 i verkliga former. Prototyperna såg
likvärdiga ut i samtliga smartphones som testades, både de simulerade och verkliga.
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Figur 2. Till vänster visas version 1 där betallösningarna presenteras överst, i mitten version 2 där betallösningarna
presenteras i sidfoten, och till höger i version 3, visas referensversionen där inga betallösningar visas. Observera att
deltagarna vid experimentet aldrig fått se de tre versionerna på samma gång utan endast blivit exponerade för en
version i sänder.

5.2.2 Experiment
I datainsamlingen användes både smartphone och stationär dator. Detta var för att kunna ge ett mer
delfrågorna ”Vilka betalningslösningar används på svenska e-handelsplattformar?” samt ”Hur presenteras
betalningslösningarna?”. I experimentet användes dock inte stationär dator. Detta eftersom forskning
området vad gäller stationär dator redan finns, men inte vad gäller e-handel via smartphone är forskningen
mindre utbredd, förutom detta är huvudfokus i denna rapport dessutom på mCommerce. Delfrågan som
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skall besvaras med experimentet är ”Hur påverkas kundens tillit av e-handelsplattformen beroende på om
och hur betalningslösningarna presenteras?”.
Experimentet gjordes två gånger. Detta eftersom det efter första experimentet visade sig att det var
potentiellt dålig balans den ordning som deltagarna blev exponerade för de olika versionerna. Detta
eftersom det första experimentet var baserat på randomiserad startordning men där slumpen avgjorde
vilken version som deltagarna först skulle få se. Dock kunde slumpen utfalla så att exempelvis alla deltagare
exempelvis fick se version 1 först. Det gick heller inte att spåra hur randomiseringen fallit ut varför man
heller kunde balansera upp testet i efterhand.
Deltagarna, vilka i första experimentet var 10 stycken och i andra var 18 stycken, instruerades verbalt om
bakgrunden för experimentet. De fick då veta att de var förstagångsanvändare av den (fingerade) ehandelsplattformen vilken de skulle besöka och bedöma via sin smartphone. De skulle i testet antaga att det
var en verklig e-handel de besökte och att de skulle bedöma den därefter. Deltagarna informerades även om
att de i experimentet skulle vara anonyma och att de skulle undersöka varje prototyp lika lång tid. Hur länge
var upp till var och en, kriteriet var att de skulle ha bildat sig en uppfattning om prototyperna så som
potentiell kund. För att förvissa sig om att deltagarna inte kände igen e-handelsplattformen ställdes en
kontrollfråga om detta. Detta eftersom det skulle kunna påverka grundtilliten vilket skulle kunna generera
högre eller lägre siffror än om deltagaren inte sedan tidigare besökt e-handelsplattformen. Detta baserat på
deltagarens tidigare positiva eller negativa erfarenheter från aktuell e-handel. För att förvissa sig av ett
likvärdigt test ställdes frågan om vilken smartphone testpersonen hade. Svaret checkades sedan av efter
listan på testade smartphones. Alla deltagare hade en smartphone vilken prototyperna var testade för.
Eftersom relevans av vilken smartphone som användes inte fanns antecknades inte vilken smartphone
respektive användare hade. Ingen hänsyn togs till deltagarnas kön, ålder, IT-vana eller liknande eftersom
detta ansågs sakna relevans för experimentet.
Deltagarna fick alla mötas av de tre olika versionerna men med randomiserad startordning. Efter varje
version fick deltagarna svara på två enkätfrågor om aktuell version. Frågorna var ”Hur stor tillit till ehandelsplattformen har du?” samt ”Hur stor är sannolikheten att du skulle handla på denna ehandelsplattform, givet att det fanns varor du ville köpa på den?”.
Randomiseringen i andra experimentet var uppbyggd på följande vis: på en ej publik webbplats lades tre
HTML-filer upp (man kan argumentera att alla webbplatser är publika men i realiteten går de i princip ej att
finna om man inte har den exakta URL-en eller en länk till denna URL, varför jag menar att denna webbplats
ej var publik). Varje fil hade en av prototyperna som bild i sig samt en länk till nästa HTML-fil med nästa
prototyp. Totalt fanns det därför 3 filer med varsin prototypversion i sig. Länken i HTML-filerna skickade
försökspersonen vidare till nästa prototyp enligt samma mönster, och det var ej heller möjligt för
försökspersonerna att på något vis hamna i annan ordning via HTML-filerna.
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Modell 1. Varje grupp i andra experimentet startade experimentet vid olika HTML-sidor med tillhörande prototyp.
Dessa HTML-sidor länkar sedan vidare försökspersonerna till nästa HTML-sida med tillhörande prototyp. Med denna
länkning blev en grupp först exponerat för prototyp 1, en grupp för prototyp 2 och en grupp för prototyp 3.

I andra experimentet med 18 deltagare gavs olika startordning i HTML-filerna av testledaren. Ordningen i
detta experiment illustreras i modell 1. Den första försöksperson som en länk till testet skickades till fick
börja på prototyp 1, den andra personen fick börja på prototyp 2, den tredje på prototyp 3, den fjärde på
prototyp 4 et cetera. Därför fick 6 av deltagarna (grupp 1) börja med prototyp 1, 6 (grupp 2) med prototyp 2
och 6 (grupp 3) med prototyp 3, och på så vis balanserades ordningen slumpmässigt på prototyperna i tre
grupper. Deltagarna var instruerade i att de skulle utvärdera tre prototyper varför de efter tre genomgångna
prototyper slutade klicka vidare. Grupperna och att de gavs olika startordning skiljde såg åt från första
experimentet då slumpen avgjorde vilken version testpersonerna skulle börja med.
I första experimentet fick testpersonerna efter att de tre versionerna testats svara på några öppna
avslutande frågor vilka hoppades ge mer svar i hur deltagarna såg på presentationen av betallösningarna.
Dessa frågor var:
•

I de olika versionerna visades olika slags betallösningar 1) inte alls, 2) i sidfoten och 3) överst i ehandelsplattformen. Hur skulle betallösningarna ha presenterats för att ge dig maximal tillit?

•

De betallösningar som visades var Visa, Mastercard och Klarna. Tror du att din tillit till plattformen
hade ökat om fler betallösningar hade visats?

•

Om ja, varför?

•

Finns det något annat som enligt dig hade ökat din tillit till e-handelsplattformen, baserat på
presentationen av betallösningarna?
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I det andra experimentet anpassades de kvantitativa enkätfrågorna som deltagarna skulle svara på. De
gjordes till unipolära Likert-skalor med hjälpord för att visa vilken sida av skalan som var positiv och vilken
som var negativ, detta för att ej förvirra testpersonerna ([Swedish] SurveyMonkey, 2017). Den udda skalan
1-5 behölls och samma avstånd mellan svarsalternativen användes enligt gängse normer ([Swedish]
SurveyMonkey, 2017). Dessa frågor anpassades något från: Frågorna var ”Hur stor tillit till ehandelsplattformen har du? (På en skala mellan 1-5 då 1 är mycket lågt och 5 är mycket högt)” samt ”Hur
stor är sannolikheten att du skulle handla på denna e-handelsplattform, givet att det fanns varor du ville
köpa på den? (På en skala mellan 1-5 då 1 är mycket lågt och 5 är mycket högt)” till: ”Hur stor tillit till ehandelsplattformen har du? (På en skala mellan 1-5 då 1 är inte hög tillit och 5 är mycket hög tillit)” och ”Hur
stor är sannolikheten att du skulle handla på denna e-handelsplattform, givet att det fanns varor du ville
köpa på den? (På en skala mellan 1-5 då 1 är inte sannolikt och 5 är mycket sannolikt)”. Detta för att
skalorna skulle vara unipolära och tydliga. Enkäten i sin helhet återfinns i bilaga 4. De kvalitativa avslutande
frågorna slopades i det andra experimentet, då det visade sig i det första experimentet att deltagarna inte
kunde ge relevanta svar på frågorna.
Testet tog uppskattningsvis 5-6 minuter för varje deltagare att genomföra, exakt tid var ej möjlig att
dokumentera då testet skedde på distans i testpersonernas hemmiljö. Fördelningen var då cirka 2 minuters
undersökning av var prototyp. Detta exklusive muntlig genomgång samt tekniska delar så som att ta emot
länkar och skicka tillbaka frågor. Totalt tog testet därför cirka 15 minuter effektiv tid per deltagare. Betydligt
längre tid tog det att få till de möten som krävdes med testpersonerna på grund av den muntliga
genomgången, filhanteringen samt tekniska problem.

5.3 Forskningsetiska aspekter
För att kunna möjliggöra replikering av studien kommer resultat samt enkäter för de kvantitativa delarna
vilka inte tidigare presenterats i rapporten att läggas som bilagor till denna rapport. Därmed kan resultatet
för studien styrkas i framtida studier.
Studien är gjord i en kombinationsmetod med kvalitativa och kvantitativa inslag. Detta för att dels försöka
fånga ett omfång via kvantitativ data, och dels försöka fånga varför deltagarna känner som de gör via
kvalitativ data. Vid de kvalitativa inslagen finns alltid en risk för att resultatet ej blir generaliserbara. Detta
eftersom det vid kvalitativa studier är forskaren som också är instrumentet, och alla människor (inklusive
forskare) är egna individer med eget förflutet och olika förutsättningar.
Alla deltagare som ingått i experimentet har informerats om avsikten med dess medverkan. All data kopplad
till deltagarna har anonymiserats för att ej kopplingar till personerna skall kunna göras.
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6. Resultat
Studien visar att det är ganska ovanligt (30 % - 32 av 105st) för välbesökta svenska e-handelsplattformar
presenterar sina betalningslösningar på dess förstasida, se figur 3. Detta gäller dock endast när kunderna
handlar via sin smartphone. När kunder istället handlar med större enheter visar istället 45 % (48 av 105st)
av de mest välbesökta svenska e-handelsplattformerna sina betalningslösningar på sin förstasida, se figur 5.
Antalet betalningslösningar som presenteras varierar mellan 0-10 stycken med medianen 4 stycken, se tabell
1, vilket delvis stämmer överens med det förväntade resultatet, och kunder känner troligen inte mer tillit om
fler betalningslösningar presenteras. 30 av 32st undersökta e-handelsplattformar som visade sina
betalningslösningar presenterade dessa i sin sidfot (för kunder som handlade via smartphone), 1 vid toppen
av sidan och 1 i mitten av sidan (se figur 4), och experimentet i denna studie visade också att kunder kände
störst tillit till en e-handelsplattform som presenterade sina betalningslösningar i just sidfoten (medelvärde
4,22 av 5), se tabell 5. Även när betalningslösningar presenteras i toppen av sidan ger de hög tillit
(medelvärde 4,1 av 5) och när inga betalningslösningar presenteras var ändå tilliten till prototypen hög
(medelvärde 3,5 av 5).
Att just 30 av 32 undersökta e-handelsplattformar visade sina betalningslösningar i sidfoten ger starka
indikationer på att det har skapats en standard att göra detta för e-handelsplattformar. När man följer en
standard, vilket också innebär att man följer designriktlinjen extern konsistens, ökar detta generellt tilliten
eftersom användaren då känner igen sig med hur andra system den redan litar på fungerar.
Resultatet stämmer överens med det förväntade resultatet. Sammantaget ger detta ett svar på
frågeställningen: Hur presenteras betalningslösningar på e-handelsplattformar i Sverige och hur påverkar
presentationen kundens tillit?

6.1 Förstudie
Förstudien presenteras i sin helhet i bilaga 1.
Förstudien konstaterades att en del e-handlare väljer att visa sina betallösningar på sin förstasida och andra
enbart i kundkorgen. På grund av att användare på några sekunder avgör om de litar på e-handelsplattform
(Park och Kim, 2003; Goh et al, 2013) gjordes avgränsningen att endast fokusera på om e-handlarna
presenterar sina betallösningar på respektive förstasida i den ordinarie datainsamlingen till följd av detta.
Detta eftersom användare inte på några sekunder hinner söka information på andra sidor än förstasidan i en
e-handelsplattform.
I förstudien sågs även att e-handlarna presenterade sina betallösningar på olika plats på sidan. Detta valdes
därför ut att undersökas vidare i datainsamlingen. På grund av en smartphones begränsade skärmstorlek
gjordes inga mätningar i storlek på betalningslösningslogotyperna så som i förstudien. Sådana mätningar
hade dessutom varit svåra att genomföra på grund av tekniska svårigheter med att mäta bilder via
smartphone.

6.2 Datainsamling
Datainsamlingen och analysen av denna gav en mängd spännande resultat. Av de 105 undersökta ehandlarna visade endast 32 av 105 sina betallösningar på sin förstasida när smartphone användes, se figur 3.
Alla av dessa 32 e-handelsplattformer visade 30 sina betalningsalternativ i sidfoten på sin förstasida, 1 i
mitten av sidan och 1 överst på sidan, se figur 4. 30 av 32 stycken motsvarar 94 %.
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Figur 3. Antal e-handelsplattformar som visar sina betallösningar på sin förstasida för smartphoneanvändare
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Figur 4. Placeringen på förstasidan av betallösningarna för mobilversionen för undersökta e-handelsplattformar

Förstudien visade att samma e-handel visade sina betallösningar för kunder som använde större enheter
men ej för de kunder som handlade via smartphone varför detta även utreddes i datainsamlingen. I
datainsamlingen konstaterades att 45 % (48 av 105) av e-handelsplattformerna visade sina
betalningsalternativ på sin förstasida för kunder med större enheter, men endast 30 % (32 av 105) visade
sina betalningsalternativ på sin förstasida för kunder med smartphone, se figur 5. Tre e-handelsplattformer
visade sina betalningsalternativ för kunder med smartphone men ej för kunder med större enheter.
Andel e-handelsplattformar som visar
betallösningar för dator kontra
smartphone
60%
40%
20%

45%
30%

Andel som visar
för dator
Andel som visar
för smartphone

0%

Figur 5. Andel e-handelsplattformar som visar sina betallösningar i sina datoranpassade versioner jämfört med sina
mobilversioner

Av de 32 e-handelsplattformer som visade sina betalningsalternativ för smartphones fanns flera mönster
med vilka betalningsalternativ man visade upp, se tabell 1. 27 e-handlare visade Visa och Mastercard som
alternativ och alla 30 visade en helhetsbetalningslösning. 9 e-handlare visade upp Swedbank och Nordeas
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logotyper. 8 e-handlare visade SEBs logotyp. 7 e-handlare visade Handelsbankens logotyp. Internetbaserade
pengar i form av Paypal presenterades av 7 e-handlare. 3 e-handlare presenterade Swish. 2 e-handlare
presenterade American Express, 2 e-handlare presenterade Maestro. Visa elektron presenterades av 1 ehandlare och likaså SHB, och slutligen presenterades Bankgirot av 1 e-handlare.
Tabell 1. Vilka olika betallösningar de 32 e-handelsplattformerna använder som visar sina betallösningar på sin
förstasida i sin version för kunder med smartphone. Medianen är placerad i längst ner till höger i tabellen.
Visa Mastercard Klarna * Handelsbanken SHB SEB Swedbank Nordea Visa elektron Paypal Swish Am. express Maestro Bankgirot

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
27

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Totalt

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
27
30
7
2 8
9
9
1
7
* och andra helhetslösningar (Payex, Resurs bank, Klarna, Collector bank, Qliro)

Ja

3

2

2

9
7
7
7
7
6
10
9
7
4
3
3
4
4
3
4
4
4
3
3
3
3
3
5
3
1
1
1
1
1
2
3

1
4

Det varierade hur många betallösningar man visade – allt ifrån 0 st till 10 st olika betallösningar, se tabell 1,
medianen för antal var 4 st vilket ses längst ner till höger i tabellen.
Klarna var den helhetslösning som flest (23 av 32) använde, 3 använde Payex, 2 använde Resurs bank, 1
Collector bank och 1 Qliro, se tabell 2.
Tabell 2. Vilka olika helhetslösningar e-handlarna visade på sin förstasida för kunder som använde smartphone.

Payex

Resurs bank

Klarna

Collector bank

Qliro

3

2

23

1

1
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6.3 Experiment
Ur experimentet kom en mängd resultat. Ingen av deltagarna kände igen den fingerade ehandelsplattformen, se tabell 3 (detta gäller båda experimenten), se Tabell 3 för första experimentet.
Tabell 3. Deltagarnas svar på frågan ”Känner du igen e-handelsplattformen från tidigare?” (första experimentet).
Även i andra experimentet svarade samtliga deltagare Nej på frågan.

ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Typvärde

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

6.3.1 Första experimentet
Resultaten i första experimentet från den kvantitativa delen av enkäten vilken tillhörde experimentet
visande att den version som deltagarna kände högst tillit till var version 2 med ett medelvärde på 4,2 av
maximalt 5. Version två var versionen som hade betalningsalternativen i sidfoten. Tvåa i rangordningen kom
version 1, vilken hade betalningslösningarna högst upp på sidan. Där låg medelvärdet på 4 av maximalt 5 för
de 10 deltagarna. Sist i tillitsrang låg version 3, vilken inte alls visade upp sina betalningslösningar för
kunderna. Denna data visas i tabell 4. Notera dock att resultaten från första experimentet ses som
vägledande snarare än fakta då problematiken kring att ordningen testpersonerna fick se prototyperna kan
ha varit skev, se avsnittet metod.
Tabell 4. Fråga 1 löd ”Hur stor tillit till e-handelsplattformen har du? (På en skala mellan 1-5 då 1 är mycket lågt och 5
är mycket högt)” och fråga 2 löd: ”Hur stor är sannolikheten att du skulle handla på denna e-handelsplattform, givet
att det fanns varor du ville köpa på den? (På en skala mellan 1-5 då 1 är helt osannolikt och 5 är mycket sannolikt)”.
Till höger ses medelvärdet för respektive rad.

V1
F1 4 3 5 5 2 5 4 4 5 3
F2

Medel
4,00

5 3 3 5 1 4 4 4 3 2

3,40

V2
F1 4 3 5 5 3 5 4 5 4 4

4,20

F2

4 3 3 5 2 5 4 5 5 3

3,90

V3
F1 4 3 3 5 2 4 3 3 5 3

3,50

F2

2,80

3 2 2 5 1 3 2 2 5 3

Förklaring
V1 = Version 1
V2 = Version 2
V3 = Version 3
Medel = Medelvärde
för raden
F1 = Fråga 1
F2 = Fråga 2

På fråga 2 (se tabell 4) ses ett liknande mönster som vid fråga 1. Version 2 fick högst siffror och version 1
därefter och sist version 3. Med detta menar deltagarna att de, enligt sig själva, mest sannolikt skulle handla
från versionen med betalningsalternativen i sidfoten, och minst sannolikt på versionen utan
betalningsalternativ.
Ett ytterligare intressant resultat är att version 3 fick ganska höga medelvärden (3,5 och 2,8). Detta tyder på
att deltagarna kände att prototypen tillräckligt mycket liknade en genuin e-handel vilket stärker alla studiens
resultats validitet.
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Resultat från den kvalitativa delen av enkäten, i bilagan under avsnittet ”Avslutande frågor” ställdes tre
frågor. Dessa var:

1. I de olika versionerna visades olika slags betallösningar 1) inte alls, 2) i sidfoten och 3) överst i ehandelsplattformen. Hur skulle betallösningarna ha presenterats för att ge dig maximal tillit?
2. De betallösningar som visades var Visa, Mastercard och Klarna. Tror du att din tillit till
plattformen hade ökat om fler betallösningar hade visats? Om ja, varför?
3. Finns det något annat som enligt dig hade ökat din tillit till e-handelsplattformen, baserat på
presentationen av betallösningarna?
I fråga 1 gavs olika svar. Svaren följde tre olika mönster, där 5 av 10 svarade att de ej visste hur
betalningslösningarna skulle presenteras för ökad tillit. 2 deltagare svarade att de tyckte bäst om när
betalningslösningarna var i sidfoten, men att de också kände hög tillit om betalningslösningarna bara fanns
någonstans på sidan. 2 personer menade att det ej spelade någon roll vart på sidan betalningslösningarna
fanns och 1 person svarade att den ville ha betalningslösningarna ”klistrade” så att de följde med när man
scrollade på e-handelsplattformen.
På fråga 2 svarade 8 personer nej på frågan de trodde att deras tillit hade ökat om fler betalningslösningar
hade funnits presenterade, en av dessa med tillägget att ”bara att det finns en svensk betaltjänst som Klarna
är betryggande”. 2 personer svarade ja, och i följdfrågan svarade dessa två att de ville att deras respektive
bank skulle finnas presenterad för att de säkert skulle kunna veta att de kunde betala med sin internetbank.
På den avslutande frågan, fråga 3 valde de flesta deltagare (6 av 10) att svara nej. De övriga 4 deltagarna
svarade saker som ligger utanför presentationen av betalningslösningarna så som ”Det kunde stå mer om det
specade [sic!] priset, t ex om det är per låda, vikt etc”.
De kvalitativa frågorna visade sig ej på ett bra sätt kunna besvaras av deltagarna, varför dessa slopades i
andra experimentet.
Avslutningsvis visar resultaten för fråga 1 (F1) och fråga 2 (F2) på alla tre versionerna ett tydligt samband,
vilket ytterligare slår fast att tillit till en e-handelsplattform är viktigt för huruvida en kund kommer
genomföra ett köp eller inte (se tabell 4) vilket även litteraturen på området visade (se kapitel Tillit).

6.3.2 Andra experimentet
Andra experimentet visade liknande resultat som första experimentet gjorde, och i tabell 5 återfinns
resultaten i sin helhet.
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Tabell 5. FP = Försöksperson. SD = Standardavvikelse. M = Medelvärde. N = Antal försökspersoner. Tabellen visar de
olika försökspersonernas poäng på använd enkät efter att de utvärderat de tre versionerna med de tre prototyperna.
Fråga 1 löd: ”Hur stor tillit till e-handelsplattformen har du? (På en skala mellan 1-5 då 1 är inte hög tillit och 5 är
mycket hög tillit)” och fråga 2: ”Hur stor är sannolikheten att du skulle handla på denna e-handelsplattform, givet att
det fanns varor du ville köpa på den? (På en skala mellan 1-5 då 1 är inte sannolikt och 5 är mycket sannolikt)”.
Tabellen är indelad först efter version (svart bakgrund), sedan efter fråga 1 & 2 i varje version, sedan hur varje
deltagare svarade samt vilken grupp de tillhörde. Till höger visas sedan medelvärde för grupp/fråga/version och
under varje fråga återfinns det faktiska intervallet på konfidensintervallet (FI på KI), antal försökspersoner (N),
standardavvikelse (SD) och medelvärdet (M) för alla försökspersoner på aktuell fråga. Enkäten som ligger till grund
för resultaten återfinns i Bilaga 4.

Version 1
Fråga 1

FI på KI:
Fråga 2

FI på KI:

FP 1
5
3
5

FP 2
5
4
5

FP 3
3
4
3

FP 4
3
5
3

4
4
5

SD:
4
3
3
SD:

0,87
3
5
5
0,78

FP 3
4
3
4
SD:
3
3
3
SD:

FP 4
3
5
4
0,71
3
5
5
0,81

FP 5
4
5
4

FP 3
2
2
3
SD:
1
2
4
SD:

FP 4
3
4
4
0,83
4
4
5
1,03

FP 5
3
4
4

Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
3,24 - 4,98
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
3,16 – 4,72

N: 18
4
3
4
N: 18

Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
3,51 – 4,93
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
3,3 – 4,92

FP 1
5
4
5
N: 18
5
4
5
N: 18

FP 2
5
4
4

Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
2,56 – 4,22
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
2,19 – 4,24

FP 1
4
3
4
N: 18
3
3
4
N: 18

FP 2
3
4
4

FP 6
3
5
5

FP 5
4
5
4
M totalt
3
4
5

3
5
4
M totalt

M
3,83
4,33
4,17
4,11
3,50
4,00
4,33
3,94

Version 2
Fråga 1

FI på KI:
Fråga 2

FI på KI:

4
3
4

FP 6
3
5
5
M totalt

4
5
5

4
5
4
M totalt

M
4,00
4,33
4,33
4,22
3,83
4,17
4,33
4,11

Version 3
Fråga 1

FI på KI:
Fråga 2

FI på KI:

4
3
4

FP 6
2
3
5
M totalt

3
3
3

1
3
4
M totalt

M
2,83
3,33
4,00
3,39
2,67
3,00
4,00
3,22

Tabell 5 visar vidare att prototyp 2, med betalningsalternativen i sidfoten var den prototyp man kände högst
tillit till och mest troligt skulle göra ett köp från. Den skiljer sig dock inte mycket åt mot prototyp 1, som även
den fick höga siffror. Sist kom prototyp 3, vilket är prototypen utan betalningsalternativ. Nedan visas
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medelvärdena för alla försökspersoner mot i de olika versionerna mot varandra för att tydliggöra detta med
resultaten från första experimentet inom parantes.
Fråga 1
•

Version 1: 4,11 (4,0)

•

Version 2: 4,22 (4,2)

•

Version 3: 3,39 (3,5)

Fråga 2
•

Version 1: 3,94 (3,4)

•

Version 2: 4,11 (3,9)

•

Version 3: 3,22 (2,8)

I tabell 5 kan man även se att grupp 3 gav högre siffror i både fråga 1 & 2 om prototyp 3 än övriga grupper.
Detta kan förklaras med att personerna i grupp 3 startade på version 3, varför de inte hade sett prototyper
med betalningsalternativ de kunde referera till vid poängsättningen. Detta samband sågs dock inte vid de
andra två grupperna med sina start-prototyper.
Testpersonerna gav högre siffror på frågan: ”Hur stor tillit till e-handelsplattformen har du?” än: ”Hur stor är
sannolikheten att du skulle handla på denna e-handelsplattform, givet att det fanns varor du ville köpa på
den?”, och ration mellan fråga 1 och 2 var enligt följande (fråga 1 & 2 inom parantes):
Version 1
1,04 (4,11:3,94)
Version 2
1,02 (4,22:4,11)
Version 3
1,05 (3,39:3,22)
Avrundat genomsnitt: 1,04
Ration i alla tre versionerna ligger enligt denna data nära varandra så följaktligen följer de två frågorna
samma mönster oavsett prototyp, och testpersonerna var mer benägna att ge höga poäng till fråga 2 än
fråga 1.
Konfidensintervallet ligger på både fråga 1 och 2 i version 1 och 2 väldigt nära varandra, se tabell 5. Om vi ser
till fråga 1 så överlappar de tydligt mellan version 1 och 2, dock överlappar en mindre del mellan version 1/2
och 3 (3,24 – 4,98; 3,51 – 4,93; 2,56 - 4,22). Svaren ligger följaktligen väldigt lika i version 1 & 2. På fråga 2
följs samma mönster som vid fråga 1 (3,16 – 4,72; 3,3 – 4,92; 2,19 – 4,24), dock med undantaget att ett
intervall ligger betydligt högre på version 3 fråga 2 (SD = 1,03, jämför med 0,78 och 0,81 vid version 1 & 2),
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detta gör att man kan dra slutsatsen att svaren på fråga 2 vid version 3 hade högre spridning än de andra
frågorna/versionerna. Detta är intressant men det är också svårt att dra några slutsatser ur det hela mer än
fakta. Det är också så att version 3 är den enda versionen med outliers, det vill säga punkter som ligger
utanför konfidensintervallet. På fråga 1 har två personer svarat 2 (intervall: 2,56 – 4,22) och i fråga 2 har tre
personer svarat utanför intervallet, de svarade 1, 1, 5 (intervall: 2,19 – 4,24). Åsikterna skiljdes helt enkelt
mer åt i version 3.
Studien innefattade totalt 108 svar (18 försökspersoner, två frågor och tre varianter). Utav dessa svar var
endast 5 stycken, alltså 4,6 %, avvikande värden m.a.p. en standardavvikelse. Detta låter oss betrakta
studiens resultat som signifikanta. Det bör även noteras att inga av de avvikande värdena låg
uppseendeväckande långt från en standardavvikelse.
För att ytterligare undersöka grupperna jämfördes deras medelpoäng för båda frågorna, se tabell 6. Man kan
där konstatera att de olika gruppernas medelpoäng skiljer sig ganska mycket åt. Grupp 1 har på fråga 1 3,54 i
snitt (jämför 4; 4,17) vilket är ca 0,5 poäng mindre i snitt. Denna grupp tycks mer benägen att sätta länge
poäng vid frågan om hur hög tillit de kände, och de är den grupp som avviker mest från medelvärdet
(avvikelse 0,37, jämför 0,09; 0,26). I fråga två var poängen jämnare och ingen grupp stack ut så som på fråga
1. Här är avvikelsen från grupp 1 nästan detsamma som för grupp 3 (0,41; 0,48). Grupp tre ligger väldigt nära
medelvärdet (avvikelse 0,03).
Avslutningsvis kan man säga att grupperna framför allt på fråga 2 gav lite olika poäng i snitt, och att grupp 1
gav lägst poäng i båda frågorna på båda frågorna. Detta mönster följer dock inte de andra
grupperna/frågorna.
Tabell 6. Medelvärde i de olika grupperna oberoende av prototyp. M = medelvärde, avvikelse från M inom parantes.

Medelvärde grupp/frågevis summerat oberoende av prototyp
Kolumn1
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
M

Fråga 1

Fråga 2
3,54 (0,37)
4 (0,09)
4,17 (0,26)
3,91

3,33 (0,41)
3,71 (0,03)
4,22 (0,48)
3,74
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7. Analys och diskussion
De viktigaste resultaten för studien är 1) att få e-handlare presenterar sina betalningslösningar för kunder
som använder smartphone (30 %) och att 2) tilliten ökar om betalningslösningarna presenteras. I en tid med
ständigt ökande konkurrens är tilliten mellan kund och plattform avgörande. För att återkoppla till
introduktionen (första kapitlet) av denna rapport så är det denna tillit som många gånger avgör om
gräsklippardelen köps från e-handel a eller b. Därför är det förvånande och oroande för de e-handlare som ej
presenterar sina betalningslösningar och de e-handlare som studerat och implementerat tillitsfaktorer har
troligen ett försprång mot sina konkurrenter som ej gjort det. Något som är intressant i sammanhanget var
att tre e-handlare valde att presentera sina betalningslösningar på sin förstasida för kunder som använde
smartphone men inte för kunder som använde större enheter. 3 av 105 är för få (vilket var det totala antalet
undersökta e-handelsplattformar) för att man skall kunna dra några slutsatser kring det, dock är det
intressant och väcker frågor, framför allt om det var ett medvetet val från dessa e-handelsplattformar.
Upplägget av studien med de tre delfrågorna: 1) Vilka betalningslösningar används på svenska ehandelsplattformar? 2) Hur presenteras betalningslösningarna? 3) Hur påverkas kundens tillit av ehandelsplattformen beroende på om och hur betalningslösningarna presenteras? svarade på frågeställningen
Hur presenteras betalningslösningar på e-handelsplattformar i Sverige och hur påverkar presentationen
kundens tillit?
Resultatet från datainsamlingen var i mångt och mycket förvånande. En aspekt som var förvånande var att
(endast) 45 % av e-handlarna visade sina betalningslösningar på sin förstasida vid e-handel via större
enheter. Frågan som givetvis dyker upp är Varför visar inte alla sina betalningslösningar? Svaret på denna
fråga är endast spekulativt och borde givetvis utredas i en studie men en av de röda trådarna för de ehandelsplattformer som ej visade sina betalningslösningar var att en del av dom hade en inriktning mot
kvinnor. En intressant fråga att forska vidare på inom detta område torde vara om kvinnor och män tycker
det är olika viktigt ur tillitsaspekt att få betalningslösningar presenterade, eller om detta bara är ett
antagande som utvecklare av dessa plattformer medvetet eller omedvetet har gjort. Möjligheten finns ju
också att de plattformar som riktar sig mot kvinnor många gånger har ett annat sätt att designa, och i detta
sätt att designa passar inte betalningslösningar in på samma sätt som för andra. En kvalitativ studie på detta
område vore ett intressant framtidsförslag.
Ett annat potentiellt svar på frågan är att vikten av att visa sina betalningslösningar ur tillitsaspekt minskar ju
mer känt varumärket som äger e-handelsplattformen är. Detta enligt devisen att kunder ändå har tillräckligt
hög tillit till varumärket för plattformen och att den ytterligare ökning av tilliten som presentation av
betalningslösningar skulle ge är för liten för att vara värt det utrymme betalningslösningarna skulle ta upp på
sidan. Detta får stöd av tidigare nämnd forskning av Corbitt, Thanasankit och Yi (2003), vilka menar att
användare som tidigare gjort köp i en e-handel i framtiden potentiellt (om köpet gick som tänkt) har högre
tillit till varumärket vid nästa köp. Om man känner igen varumärket från den analoga världen torde denna
högre tillit finnas då kunder besöker e-handeln för varumärket. Detta område är givetvis något som skulle
kunna utforskas mer och borde vara av största intresse för utvecklare och intressenter av ehandelsplattformar. Ett annat potentiellt svar på frågan är att de som ej visade sina betalningslösningar
visade upp andra starka varumärken så som tillverkare av de produkter de saluförde, eller
kvalitetsmärkningar så som Svensk e-handel. Ytterligare ett annat svar på frågan är att köpkraften för vissa
produkttyper är så stor att betalningslösningen blir mindre viktig. Som exempel kan tas att en person
behöver bränsle till sitt fordon. Detta är för personen så viktigt att den inte först konstaterar om dennes
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favoritbetalmetod finns. Det kan dessutom vara så att en kund förväntar sig att vissa betalmetoder skall
finnas när kunden gör ett köp i en tillräckligt stor butikskedja eller e-handel. Tilliten skiljer sig sedan givetvis
kraftigt åt beroende på en mängd faktorer. Dels vilken typ av sida man besöker – exempelvis om sidan på
svenska eller om den verkar komma ifrån annat land än Sverige. Vilken bransch sidan tillhör spelar givetvis
också in – man har kanske högre benägenhet att lita på gräsklippartillbehör än en bransch med stor
omsättning (och följaktligen potentiellt fler bedragare) så som hem-elektronik. Annat som kan spela in är hur
prissättningen är – skulle ett pris vara för lågt finns det risk att kunder misstänker att sidan är falsk och ej alls
har för avsikt att skicka varan i det utförande som utlovas (dock gäller detta givetvis inte om kunden är
familjär med varumärket och sedan tidigare litar på det), skulle ett pris vara för högt kan även då tilliten
minska.
I datainsamlingen konstaterades även att endast 30 % e-handelsplattform visade sina betalningslösningar för
kunder som handlade via smartphone. Detta är intressant, och resultatet av experimentet visar att fler ehandelsplattformar borde visa sina betalningslösningar, i enlighet med Gomman, Krishman & Scheffolds
(2001) forskning om hur tredjepartsvarumärken ökar tilliten till det egna varumärket. Corbitt, Thanasankit
och Yis (2003) forskning ansluter till Gomman, Krishman & Scheffolds (2001) forskning och de menar att
tilliten definieras bland annat av kundens osäkerhet, sårbarhet och förtroende varför den extra tillit som
tredjepartsvarumärken kan tillföra är viktiga. När en smartphone-variant av en e-handelsplattform tas fram
måste en mängd information skalas bort (se kapitlet Skillnader mellan smartphone och större enheter).
Denna studie ger en fingervisning om att utvecklare inte borde skala bort just presentationen av sina
betalningslösningar på förstasidan, dock skall tidigare och senare argumentation i detta kapitel även tas i
beaktande.
I förstudien konstaterades att några e-handelsplattformar presenterar sina betalningslösningar på andra
sidor än på förstasidan, till exempel i varukorgen. I experimentet för denna studie var version 3 av
prototyperna den version som inte visade betalningslösningarna på förstasidan. Denna prototyp är till viss
del jämförbar med de e-handelsplattformar som endast visar sina betalningslösningar på andra ställen än på
förstasidan. Detta eftersom de kunder som surfar in på en e-handelsplattform som inte visar sina
betalningslösningar på förstasidan troligen inte alla gånger kommer lägga ner den extra tid som krävs för att
söka vidare på plattformen för att få veta vilka betalningslösningar plattformen har. Goh et al (2013) menar
att det inte krävs mer än ett par sekunder för kunden att bedöma en e-handels nivå av tillförlitlighet, varför
e-handelns uppgift är att bistå kunden med en tillfredsställande uppgörelse på ett effektivt sätt. Detta kan
göra att kunden potentiellt väljer att surfa vidare och välja en konkurrent där kunden fort (på förstasidan) får
veta vilka betalningslösningar som erbjuds. Här finns möjlighet för fortsatt forskning, till exempel på området
om hur snabbt en kund till en okänd e-handelsplattform tar beslutet om denne känner tillräcklig tillit till
plattformen för att göra ett köp, eller leta efter en annan plattform för samma köp. Det finns givetvis
tillfällen då det spelar mindre roll för kunden om betalningslösningarna presenteras på förstasidan. Dessa fall
är till exempel då varumärket på e-handelsplatsen är så känt och kopplat till tillräcklig tillit för att överskugga
den extra tillit som normalt tredjepartsvarumärken så som betalningsalternativ ger. Andra fall skulle kunna
vara då kunden verkligen vill ha/behöver produkten och att den tidigare inte hittat den, eller då ett pris är så
bra på en produkt att viljan till köp är så stor att kunden kan tumma lite med den generella tillit de känner.
Det har varit flera fall av bedrägerier på den svenska marknaden. Ett känt fall var det så kallade
Kameraexperten-fallet 2008. Dagens Juridik (2009) skriver att just när julhandeln började utökade e-handeln
Kameraexperten, som hade varit verksamt sedan 2007, sitt sortiment kraftigt från kameror till populär
hemelektronik. Tidigare hade de fokuserat på kameror i sin försäljning och alltid levererat sina produkter. På
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så vis hade de fått höga betyg på sajter som pricerunner.se och prisjakt.se, vilka är två prisjämförelsesajter
för e-handel. Hemelektroniken de sålde var till marknadsmässigt väldigt låga priser och de fick under
december in ca 18 miljoner kronor (jämför omsättning på mellan en och en och en halv miljon kronor i
månaden under 2008), troligen kom större delen av kunderna från prisjämförelsesajterna. En stor del av
pengarna flyttades till Schweiz och kunderna fick aldrig några produkter. Anledningen till att
Kameraexperten kunde lyckas med sitt bedrägeri var att de hade kunnat skapa en tillit med sin tidigare
verksamhet. När de kunde placera tredjepartsvarumärken så som Prisjakt och Pricerunner på sin sida, med
tillhörande recensioner, och allmänt verkade seriösa kunde de lura knappt 300 kunder (det antal som stod
som målsägande i efterföljande rättegång – enligt andra källor anmälde så många som 1200 personer) trots
att deras priser var långt under marknadens priser. Summa summarum lyckades Kameraexperten lura
mängder av svenskar genom att under längre tid bygga upp tillit via legitima köp och
tredjehandsvarumärken och när sedan priserna var orimligt låga vid julhandeln 2008 blundade många
kunder för orimligheten i priserna, mest troligt på grund av den tidigare verksamheten i kombination med de
låga priserna.
Ett av de primära resultaten var att tilliten var högre för de e-handelsplattformer som presenterade sina
betalningsalternativ vilket stämmer väl överens med den forskning som rapporten baserades på (Lee et al,
2014; Tan, Tung & Xu, 2009; Gommans, Krishman & Scheffold, 2001; Posten, 2013 Q2) tredjepartsvarumärken är viktiga för den tillit kunder känner för en e-handelsplattform. Studien gav också
resultatet att kunder känner större tillit till plattformer som visar sina betalningslösningar i sidfoten än högst
upp på sidan. Detta indikerar att det har bildats en standard på e-handelsplattformer, och att kunder är vana
vid att se betalningsalternativen just i sidfoten. Med andra ord kan man ana att en extern konsistens har
bildats gällande presentationen vilket också ges stöd i datainsamlingen där endast 2 av de 34 e-handlare som
presenterade sina betalningslösningar gjorde det på annan plats än sidfoten för smartphoneanvändare. När
man följer en standard, vilket också innebär att man följer designriktlinjen extern konsistens, ökar detta
generellt tilliten eftersom användaren då känner igen sig med hur andra system den redan litar på fungerar.
En rekommendation från denna studie till utvecklare av e-handelsplattformer är därför att placera
betalningsalternativen i sidfoten. Kanske kan man även presentera betalningslösningarna på en annan plats
på sidan samtidigt som sidfoten, men på denna fråga krävs vidare forskning.
Vad gäller antalet betalningslösningar e-handelsplattformerna presenterade var resultatet varierande mellan
0 – 10 stycken. Enkäten i första experimentet av denna studie indikerade att antalet inte spelade någon roll,
men antalet deltagare som svarade detta är allt för litet för att man skall kunna dra denna slutsats. Detta
skulle därför vidare behöva forskas kring. Dock kan man nog tänka sig att den externa standard som finns
inom svensk e-handel med en median på 4 stycken är en indikator på hur många betalningslösningar kunder
känner att de behöver se för att tillit till nås i det avseendet.
Frågorna i den kvalitativa delen av enkäten (första experimentet) gav en mängd svar, men inte de slags svar
som studien efterfrågade. Deltagarna hade svårt att föreställa sig andra presentationer än vad de tidigare
hade blivit exponerade för varför deras svar endast återspeglade alternativen som fanns i studien. Detta
tyder på att deltagarna hade svårt att tänka outside the box gällande frågorna vilket är en kritik mot frågorna
som hade tagits fram för denna del. På fråga tre var detta extra tydligt. Därför slopades dessa frågor i det
andra experimentet. För framtida studier skulle kanske andra typer av testpersoner, så som utvecklare, ha
använts för att få svar på dessa frågor alternativt skulle frågorna bättre ha anpassats för de ursprungliga
deltagarna. Ett annat alternativ hade varit att göra om frågorna till kvantitativa frågor. En annan kritik mot
detta avsnitt är längden på svaren som lämnades. En bättre väg hade troligen varit att ha denna intervju-lika
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del muntligt för att då bättre kunna förklara för deltagarna vad frågorna menade, samt att få mer
uttömmande svar. Denna kritik sammantaget visar svårigheten med att forskaren i kvalitativa frågor också är
instrumentet, och hur svårt det kan vara att helt sätta sig in i andra människors situation.
Experimentet gjordes på en prototyp vilken var omgjord så att ingen deltagare skulle kunna känna igen den.
Ingen av deltagarna (10 st i första experimentet och 18 st i andra experimentet) kände heller igen
prototypen. Detta är bra med tanke på studiens validitet eftersom om någon av deltagarna kände igen
prototyp-e-handelsplattformen sedan tidigare skulle deras tidigare erfarenheter av den ehandelsplattformen som användes som grund vid konstruktionen av prototypen, kunna påverka deras tillit
vid experimentet. Resultatet på tillits-frågorna hade med all säkerhet varit annorlunda om deltagarna kände
igen e-handelsplattformen de skulle utvärdera. Troligen hade tilliten varit högre på alla tre prototyper
(förutsatt att de tidigare hade positiva erfarenheter från e-handelsplattformen). Detta kan ge en
fingervisning om varför en del av de stora e-handelsplattformarna i Sverige inte presenterar sina
betalningslösningar på förstasidan – kunderna litar tillräckligt på varumärket så vilka betalningslösningar som
presenteras/finns spelar mindre roll. Det egna varumärket överskuggar helt enkelt i hög grad varumärkena
som betalningslösningar har.
I andra experimentet kunde även slås fast att deltagare gav lägre poäng på frågan om de var villiga till köp än
på frågan om hur mycket tillit de kände. Detta kan antingen tolkas så att kunder har lite svårare att kunna
föreställa sig verkliga köp än ge tillit till en plattform med fiktiva varor eller att det krävs mer än tillit för att
kunder skall vara benägna att göra köp. Detta går att återkoppla till bakgrunden i denna rapport där en stor
mängd faktorer för tillit diskuteras, bland annat faktorer som till viss del går utanför begreppet tillit så som
pris.
Kritik mot denna studie är det kan vara potentiellt riskabelt att använda sig av de 105 vanligaste ehandelsplattformarna, men det finns givetvis fler fördelar. En spekulation varför det skulle kunna vara
potentiellt riskabelt är att de undersökta plattformarna är så kända att deras kunder kan vara vana vid deras
varumärken och därför kan tilliten vara hög nog att presentationen av betalningslösningar blir mindre viktig
för tilliten. Skulle mindre kända e-handelsplattformar använts skulle kanske frekvensen av visande av
betalningslösningar ha varit högre eftersom det för dessa potentiellt skulle vara viktigare att visa dessa för
att få högre tillit av sina kunder. Det skall dock tilläggas att hela 105 e-handelsplattformar har undersökts. I
dessa 105 plattformar finns alla möjliga branscher, de är riktade till alla möjliga segment av befolkningen et
cetera. Därför kan man konstatera att även om många varumärken i sig är välkända, är dom det bara inom
sin nisch. Utanför denna nisch känner många potentiella kunder inte till varumärkena, varför de inte har den
fördel i tillit som skapas genom att varumärket i förväg är välkänt av kunden. Det är nog därför ett rimligt
antagande att det är få förundrat att de är så pass välkända att de inte hade fått ökad tillit av presentation av
sina betalningslösningar – vilket hade lett till fler köp.
Generellt är området kring e-handel via smartphone ett riktigt framtidsämne, dit fler och fler konsumenter
söker sig för handel och där tillit är en avgörande faktor. Därför är fortsatt forskning på olika aspekter en
förutsättning för att forskningen skall hålla jämna steg med verkligheten. Detta är givetvis också av största
vikt för utvecklare som på så vis kan nyttja den kunskap som finns inom den akademiska världen och på så
vis ej behöva återuppfinna hjulet.
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Bilagor
Bilaga 1: Förstudie
sportamore.se
Sportamore presenterar på sin förstasida sina betalningslösningar i sidfoten. De visar där vilka kreditkort
man kan handla med (egen slutsats), en helhetslösning via internetbaserade pengar samt fyra banker.
Lösningarna presenteras i små bilder med logotyperna för respektive lösning. Storleken på dessa varierar
mellan 41-91 pixlar i bredd och 20-25 pixlar i höjd.
Då man går in i varukorgen efter att ha lagt till en produkt kan man åter se betalningslösningarna. Dock visas
enbart helhetslösningen Klarnas lösningar här. Dessa är dels utskrivna i text och dels i väldigt små logotyper
för bankid samt tre olika kreditkort. Storleken är runt 17 pixlar i bredd samt 10 pixlar i höjd på dessa
logotyper.
skincity.se
Skincity presenterar inte sina betalningslösningar på sin förstasida.
Då man går in i varukorgen efter att ha lagt till en produkt kan man se Skincitys betallösningar. De
presenterar där faktura, olika kreditkort, fyra olika banker samt en betalningslösning via internetbaserade
pengar. Dels presenteras lösningarna här i textform och dels i logotypform för respektive betalsätt. Bilderna
på logotyperna är små och är mellan 40-104 pixlar i bredd och mellan 24-40 pixlar i höjd.
junkyard.se
Junkyard presenterar på sin förstasida sina betalningslösningar i sidfoten. De visar där vilka kreditkort man
kan handla med (egen slutsats), en fakturalösning, en helhetslösning för olika kreditkort samt tre banker.
Lösningarna presenteras i små bilder med logotyperna för respektive lösning. Bilderna på logotyperna är små
och är mellan 28-82 pixlar i bredd och mellan 10-15 pixlar i höjd.
Då man går in i varukorgen efter att ha lagt till en produkt kan man åter se Junkyards betallösningar. Här
presenteras de i text tills det att man valt en metod då en logotyp även uppenbarar sig. Något som är
intressant är att här två betalningslösningar här presenteras vilket inte visades på förstasidan. Dessa är
Postens postförskottlösning samt en betalningslösning via internetbaserade pengar.
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Bilaga 2: Enkät vid första experimentet

Allmänna frågor
Vad heter du?
Känner du igen e-handelsplattformen från tidigare?

Version 1
Hur stor tillit till e-handelsplattformen har du? (På en skala mellan 1-5 då 1 är mycket lågt och 5 är mycket
högt)

Hur stor är sannolikheten att du skulle handla på denna e-handelsplattform, givet att det fanns varor du ville
köpa på den? (På en skala mellan 1-5 då 1 är helt osannolikt och 5 är mycket sannolikt)

Version 2
Hur stor tillit till e-handelsplattformen har du? (På en skala mellan 1-5 då 1 är mycket lågt och 5 är mycket
högt)

Hur stor är sannolikheten att du skulle handla på denna e-handelsplattform, givet att det fanns varor du ville
köpa på den? (På en skala mellan 1-5 då 1 är helt osannolikt och 5 är mycket sannolikt)

Version 3
Hur stor tillit till e-handelsplattformen har du? (På en skala mellan 1-5 då 1 är mycket lågt och 5 är mycket
högt)

Hur stor är sannolikheten att du skulle handla på denna e-handelsplattform, givet att det fanns varor du ville
köpa på den? (På en skala mellan 1-5 då 1 är helt osannolikt och 5 är mycket sannolikt)

Avslutande frågor
I de olika versionerna visades olika slags betallösningar 1) inte alls, 2) i sidfoten och 3) överst i ehandelsplattformen. Hur skulle betallösningarna ha presenterats för att ge dig maximal tillit?
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De betallösningar som visades var Visa, Mastercard och Klarna. Tror du att din tillit till plattformen hade ökat
om fler betallösningar hade visats?

Om ja, varför?

Finns det något annat som enligt dig hade ökat din tillit till e-handelsplattformen, baserat på presentationen
av betallösningarna?
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Bilaga 3: Datainsamling
2
5

Ja
Ja

Ja
Ja

Sidfot
Sidfot

10

Ja

Ja

Sidfot

18
22
25
27
28
34
35
36
39

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Sidfot
Sidfot
Mitten
Sidfot
Sidfot
Sidfot
Sidfot
Sidfot
Sidfot

43
44

Ja
Ja

Ja
Ja

Sidfot
Sidfot

48
49
51
54
55
56
70

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Sidfot
Sidfot
Sidfot
Sidfot
Sidfot
Sidfot
Sidfot

73
80
84

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Sidfot
Överst
Sidfot

86
88
93
94
96

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

Sidfot
Sidfot
Sidfot
Sidfot
Sidfot

97
103
9
4
8
11
12
14

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Sidfot
Sidfot
Sidfot

Payex, Handelsbanken, SEB, Swedbank, Nordea, Visa
elektron, Visa, Mastercard, Paypal
Swish, Visa, Mastercard, Resurs bank
Mastercard, Visa, Mastercard securecode, Klarna, Swedbank,
Nordea, SEB, Handelsbanken
Klarna, Mastercard, Visa, Handelsbanken, SEB, Nordea,
Swedbank
Visa, mastercard, Maestro, Klarna
Swedbank, Nordea, Paypal, SEB, Handelsbanken
Visa, Mastercard, Paypal, Klarna
Visa, Mastercard, Klarna
Klarna, Visa, Mastercard, Maestro
Swish, Visa, Mastercard, Resurs bank
Mastercard, Visa, Paypal, SHB, Nordea. SEB. Swedbank
Klarna
Klarna, Dibs, Visa, Mastercard, Swedbank, Handelsbanken,
Nordea, SEB
Mastercard, Collector bank, Paypal, Visa
Klarna, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Mastercard,
Visa, Payex
Visa, Mastercard, Nordea, Swedbank, Handelsbanken, Payex
Klarna, Visa, Mastercard
Visa, Mastercard
Visa, Mastercard, Klarna, Dibs
Visa, Mastercard, Paypal
Klarna
Klarna, Swedbank, Swish, Visa, Mastercard, American
express, SEB, Nordea, Handelsbanken, Paypal
Klarna
Klarna
Swedbank, Visa, Mastercard, SHB, Bankgirot, SEB, Paypal,
Klarna, Nordea
Klarna, Dibs, Visa, Mastercard
Klarna, Visa, Mastercard
Visa, Mastercard, Paypal, American express, Klarna
Klarna
Mastercard, Visa, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea,
Qliro
Klarna, Mastercard, Visa
Klarna, Visa, Mastercard
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16
19
1
3
6
7
13
15
17
20
21
23
24
26
29
30
31
32
33
37
38
40
41
42
45
46
47
50
52
53
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

66
67
68
69
71

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Ja
Nej
Nej
Nej

-

-
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72
74
75
76
77
78
79
81
82
83
85
87
89
90
91
92
95
98
99
100
101
102
104
105

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
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Bilaga 4: Enkät vid andra experimentet

Allmänna frågor
Vad heter du?

Känner du igen e-handelsplattformen från tidigare?

Vänligen fetmarkera ditt val

Version 1
Hur stor tillit till e-handelplattformen har du? (På en skala mellan 1-5 då 1 är inte hög tillit och 5 är mycket
hög tillit)
1

2

3

4

5

Känner inte alls tillit

Känner hög tillit

Hur stor är sannolikheten att du skulle handla på denna e-handelplattform, givet att det fanns varor du ville
köpa på den? (På en skala mellan 1-5 då 1 är inte sannolikt och 5 är mycket sannolikt)
1

2

3

4

Inte sannolikt

5
mycket sannolikt

Version 2
Hur stor tillit till e-handelplattformen har du? (På en skala mellan 1-5 då 1 är inte hög tillit och 5 är mycket
hög tillit)
1

2

3

4

Känner inte alls tillit

5
Känner hög tillit

Hur stor är sannolikheten att du skulle handla på denna e-handelplattform, givet att det fanns varor du ville
köpa på den? (På en skala mellan 1-5 då 1 är inte sannolikt och 5 är mycket sannolikt)
1
Inte sannolikt

2

3

4

5

mycket sannolikt
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Version 3
Hur stor tillit till e-handelplattformen har du? (På en skala mellan 1-5 då 1 är inte hög tillit och 5 är mycket
hög tillit)
1

2

3

4

Känner inte alls tillit

5
Känner hög tillit

Hur stor är sannolikheten att du skulle handla på denna e-handelplattform, givet att det fanns varor du ville
köpa på den? (På en skala mellan 1-5 då 1 är inte sannolikt och 5 är mycket sannolikt)
1
Inte sannolikt

2

3

4

5

mycket sannolikt

43

Högskolan i Skövde - Kandidatexamen i User Experience Design
Institutionen för informationsteknologi - IT – User Experience Design
Martin Flennfors - VT2017

Bilaga 5: Förteckning över de 105 vanligaste e-handelsplattformarna i Sverige
cdon.se
elgiganten.se
ikea.com
clasohlson.com
netonnet.se
adlibris.com
hm.com
bokus.com
fyndiq.se
coolstuff.se
ellos.se
zalando.se
jula.se
apotea.se
ahlens.se
kjell.com
ticketmaster.se
letsdeal.se
mediamarkt.se
amazon.com
biltema.se
jysk.se
bonprix.se
apoteket.se
refunder.se
wish.com
webhallen.com
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kappahl.com
kicks.se
rusta.com
nelly.com
lekmer.se
aliexpress.com
bauhaus.se
siba.se
lindex.com
komplett.se
amazon.co.uk
xxl.se
dustinhome.se
lyko.se
teknikmagasinet.se
discshop.se
stadium.se
royaldesign.se
tidningskungen.se
boozt.com
ginza.se
presentkorttorget.se
lightinthebox.com
intersport.se
sportamore.se
mio.se
jotex.se
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campadre.se
cellbes.se
hifiklubben.se
icahemma.se
conrad.se
bagarenochkocken.se
elle.se
tretti.se
dustin.se
bonniersbokklubb.se
byggmax.se
akademibokhandeln.se
laredoute.se
allaannonser.nu
halens.se
nordicfeel.se
granngarden.se
skonahem.com
inet.se
bokborsen.se
apotekhjartat.se
tictail.com
cubus.com
mq.se
bokadirekt.se
footway.se
friskissvettis.se
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outnorth.se
shopping4net.se
indiska.com
bygghemma.se
smartasaker.se
bubbleroom.se
partykungen.se
cervera.se
gds.se
dressmann.com
storochliten.se
jollyroom.se
glossybox.se
kelkoo.se
lagerhaus.se
bodystore.com
ginatricot.com
eleven.se
citygross.se
office365.com
photobox.se
mekonomen.se
vistaprint.se
bukowskis.com
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