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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka framtidsutsikter och utmaningar för kontaktlös 

betalningsmetod som är NFC-baserad. Detta mynnade ut i frågor som undersökte kring varför 

enbart ett fåtal banker valt att satsa på kontaktlösa betalkort, vilka utmaningar som NFC-

baserade betalningar står inför i den svenska marknaden och även vilka framtidsutsikter den 

kontaktlösa betalningsmetoden har i den svenska betalningsbranschen. För att svara på dessa 

frågor, tillämpades en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer. Två respondenter 

från varsin bank som infört kontaktlös betalningsmetod i Sverige intervjuades, likaså en 

respondent från en bank som inte hade infört kontaktlös betalningsmetod i Sverige och 

ytterligare två respondenter från en annan bank som inte infört kontaktlösa betalningsmetoder 

i Sverige. Utöver detta, intervjuades även en forskare från Sveriges riksbank och en konsult 

som arbetar inom ett forum för kontaktlös betalningsmetod. Studien påvisade att anledningen 

till att ett fåtal banker erbjudit kontaktlös betalningsmetod till sina kunder var till följd av att 

Sverige varit relativt sena med att byta från magnetremsa som betalningsmetod till chip och 

PIN, vilket gjort att man ogärna investerade i kontaktlös betalningsmetod. Utmaningar som 

kontaktlös betalningsmetod står inför är att se till att infrastrukturen utökas i Sverige samt 

informera kunder om kontaktlös betalningsmetod. Framtidsutsikterna för kontaktlös 

betalningsmetod är positiva och tanken bland flera aktörer är att kontaktlös betalningsmetod 

ska vara väldigt utbrett i Sverige år 2020. 
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Abstract 

The purpose of this research was to investigate future prospects and challenges regarding 

contactless payment method which is based on NFC. These lead to the formulation of 

questions which researched why only a few banks had chosen to employ contactless payment 

cards, which challenges that NFC-based payments are facing in the Swedish market, and also 

which future prospects the contactless payment method has in the Swedish payment market. 

In order to answer these questions, a qualitative case study with semi-structured interviews 

was utilized. Interviews were conducted with two respondents from respective banks which 

had introduced contactless payment in Sweden while additional interviews were conducted 

with one respondent from a bank which had not introduced contactless payment in Sweden 

and two respondents from another bank which had not introduced contactless payment 

methods in Sweden. In addition to this, one respondent from the central bank of Sweden and 

one consultant working within a forum regarding contactless payment have been interviewed. 

The study showed that the reason to why few banks have offered contactless payment method 

to their customers was due to that Sweden had been relatively late in regards to changing from 

magnetic strip as a payment method to chip and PIN, which resulted in that the market 

participants did not wish to invest in the contactless payment method. Challenges which the 

contactless payment method is facing, is to make sure that the infrastructure will be increased 

in Sweden, and inform customers about the contactless payment method. The future prospects 

for the contactless payment methods are positive and the intention among several market 

participants is that the contactless payment method will be very widespread in Sweden 2020.  
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1 Introduktion 

I följande kapitel introduceras läsaren för problembakgrunden som i sin tur utgör en grund 

för problemformuleringen. Problemformuleringen mynnar i sin tur ut till studiens syfte samt 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med att avgränsningar tydliggörs och att en disposition 

tydliggör för läsaren kring hur studien är uppbyggd. 

1.1 Problembakgrund 
Dagens samhälle karaktäriseras av ett ökat beroende av snabbare och effektivare 

informationsteknologier, framförallt inom högteknologiska branscher är kravet på 

innovationsförmågan exceptionellt högt. Den digitala utvecklingen har under de senaste 

decennierna tagit fart och haft en stor inverkan på vårt samhälle (Schwab, 2015). Både för 

företagen och konsumenterna har denna utveckling spelat en stor roll samt förenklat våra 

arbetsplatser och vardag, exempelvis har internet blivit ett vanligt förekommande fenomen för 

att nå olika individer, allt fler företag har sina egna hemsidor, privatkunder har sina egna e-

postadresser och dylikt. (Ek, 2014). Marknadsefterfrågan på effektivisering har lett till den 

hårda konkurrensen, samt lagt grund till informationsteknologins stora framgångar (Schwab, 

2015). Mobiltelefoner fungerar inte bara som en kommunikationsapparat där folk ringer och 

skickar textmeddelanden. Idag kan en mobiltelefon användas till mycket mer, exempelvis 

webbsurfa, GPS, spela spel, ta bilder, spela in videos, identifieringar och ytterligare. Man kan 

säga att mobiler alltmer börjat likna en kombination av mobil samt dator. Dessa egenskaper 

har tagit mobiler från att vara vanliga telefoner, till att istället kunna definieras som 

smarttelefoner (Nationalencyklopedin).  

I samband med utvecklingen av smarttelefoner och införandet av appar som uppstod till följd 

av smarttelefoner, skapades en ny plattform för företag att arbeta och utvecklas. Enligt 

resultaten från flertal fallstudier av Tillväxtanalys, har den digitala utvecklingen omvandlat 

grundpelarna i verksamheterna (Ek, 2014). 

Denna utveckling har nu tagit fart i finanssektorn. Det är där våra betal-, låne-, sparvanor eller 

förvaltningen av pensionen har förändrats samt kommer att fortsätta förändras de kommande 

åren. (Borg, 2016). Utvecklingen har även lett till att bankernas verksamhet pressas av en 

tilltagande konkurrens, där nya intressenter engageras och etableras i marknaden. Framförallt 

består dessa företag av nya fintech-bolag, som kan definieras som företag som med hjälp av 

ny teknik effektiverar finanssektorn, vilket har pressat bankerna mot nya utmaningar 

(Marklund, 2016). I andra numret av DI Dimension, som publicerades den 4 maj 2016, lyfts 

denna problematik upp av flertal journalister och experter inom finansvärlden (Marklund, 

2016). Ett exempel är lån. Det finns ett flertal nya tjänster från icke-bankaktörer som på olika 

sätt lockar till sig kunder, exempelvis använder sig ofta de nyare aktörerna av algoritmer i 

syfte att göra låneprocessen mer automatiserad. Företagsfinansiering har även fått ett 

uppsving bland dessa nya aktörer och ett exempel på detta är crowdfunding, där företagare 

kan presentera sin idé och försöka locka till sig investerare. Banktjänster har påverkats, ett 

exempel är hur Alibaba har en bankliknande verksamhet som kallas Ant, som erbjuder 

betaltjänster, digital plånbok, kreditupplysning, lån samt fonder. Även rådgivning, bland annat 

kapitalförvaltning, var något som fintech-bolagen utmanade inom. Det har kommit in ny 

teknik, bland annat algoritmer samt artificiell intelligens, som i sin tur gett upphov till smarta 

placeringsverktyg som har möjlighet att bygga alternativt välja mellan billiga modellportföljer 
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som följer index. Även aktörer som är mindre har möjlighet att få tillgång till algoritmer som 

följer samt analyserar transaktioner på aktiemarknaden i realtid, utöver detta har utmanarna 

låga kostnader. Betalningar är även något som banker utmanas inom. Detta sker genom att 

icke-bankaktörer erbjuder ett flertal olika betalningsmetoder, ett exempel är företag såsom 

Google, Apple samt Samsung. Många verktyg som icke-bankaktörer numera använder har 

blivit billigare att utveckla till följd av bredband, smarttelefonerna och förmågan att snabbt 

bearbeta större mängder data. Detta har alltså gjort det enklare för andra aktörer att träda in i 

betalningsmarknaden och hota bankerna (Thulin, 2016). 

Framförallt har detta lagt ett stort avtryck på betalningsbranschen, som till följd av detta har 

blivit omdiskuterad då nya betalningsmetoder träder fram samt att de traditionella 

betalningsmetoderna utmanas och i vissa fall långsamt utkonkurreras (Insight Intelligence, 

2014; Segendorf & Wretman, 2015). Numera finns flera betalningsmetoder som 

konsumenterna kan välja mellan. Dessa förändringar har tagit Sverige från att vara ett land där 

relativt få betalningsmetoder erbjudits, till att istället vara ett land där många 

betalningsmetoder finns som i sin tur kan vara lämpliga i olika sammanhang. Likt många 

andra marknader, är betalningsmarknaden en marknad där förbättring av produkter samt 

införande av nya produkter kommer att vara viktigt för att aktörerna ska förbli attraktiva bland 

konsumenter (Segendorf & Wretman, 2015). 

 

1.1.1 Den nya marknadsförutsättningen 
Den digitala utvecklingen har i princip påverkat hela svenska besöksnäringens värdekedja, allt 

från informationsspridning till försäljning och har lagt grund till en ny marknadsförutsättning 

inom betalningsmarknaden (Segendorf & Wretman, 2015; Ek, 2014). Den nya 

marknadsförutsättningen har skapat både utmaningar och möjligheter inom 

betalningsbranschen. De traditionella bankerna har tvingats till att effektiveras, automatiseras 

och digitaliseras för att kunna anpassa sig efter den nya marknadsförutsättningen. Detta har 

lett till att antal bankkontor som hanterar kontanter har minskat kraftigt sedan 2011, från 1415 

bankkontor till 694 stycken, samt att 154 bankkontor har lagts ner. I samband med 

minskningen av antal bankkontor, har 13 orter blivit drabbade, där kontanthantering saknas 

helt och hållet (Rehnberg & Rönnlund, 2015). Enligt Länsstyrelsen (2015) är detta endast en 

början av effekten på betalningsbranschen. Detta skapar problem för personer som inte har 

tillgång till mobiltelefoner, datorer, surfplattor eller andra digitala instrument, eller har svårare 

att förstå ny teknik (Arvidsson, 2013).  

Ytterligare har användandet av smarttelefoner har ökat i en omfattande takt och har blivit 

alltmer förekommande i det svenska samhället, enligt Post- och telestyrelsens undersökning 

visar det sig att 88 % av alla svenskar äger en smarttelefon (Wigren, 2015). Sverige är ett av 

länderna som bäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och är världsledande 

tillsammans med Norge samt Finland med att handla elektroniska varor samt tjänster, vilket 

har bidragit till den snabba marknadsförändringen samt även förändringen i hushållens 

köpmönster och betalningsbehov (Dutta, Geigar, & Lanvin, 2015; Segendorf & Wretman, 

2015). Företagen som inte hänger med i de tekniska svängarna hamnar utanför leken. En stor 

andel frekventa användare av smarttelefoner och surfplattor har lagt grund till etablering av 

nya digitala betalningsmetoder, alltså betalningsmetoder som kan hantera transaktioner 

mellan köpare och säljare i realtid och detta är utan bankernas involvering. De klassiska 

betalningsmetoderna har ersatts av digitala och innovativa betalningsmetoder (Pai, 2015).  

Klarna, SEQR, Apple, Google, Samsung, Amazon, Paypal, Alibaba och Facebook är några 

exempel på nya aktörer som tidigare haft relativt begränsade erfarenheter inom 
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betalbranschen, men som nu har etablerat sig i marknaden samt pressat, förändrat, eller 

kringgått bankernas traditionella betalningssystem för hantering av transaktioner 

(Chakravarthi, 2015; Webster, 2015). 

Många av dessa nya aktörer är globala giganter. Facebooks Messenger har idag närmare 500 

miljoner aktiva månadsanvändare världen runt och cirka 80 miljoner kreditkort är 

sammankopplade (Roemmele, 2015). Samsung Pay och Googles Android Pay har per företag 

5 miljoner aktiva användare månadsvis, samt Apple Pay har drygt 12 miljoner aktiva 

användare månadsvis (Olga, 2016). Redan under de 72 första timmarna efter Apple Pays 

lansering i USA, hade över en miljon användare aktiverat sina kreditkort hos företaget (Pai, 

2015). Utifrån denna branschstrukturförändring, riskerar de traditionellt dominerande 

bankerna att alltmer tappa sin roll och insikter inom betalbranschen, som är en essentiell del 

av bankernas kärnverksamhet. Samtidigt medföljer denna digitala utveckling många fördelar 

såsom förbättrad produktivitet, etablering av nya marknader och affärskoncept, 

kostnadseffektivisering, förbättrade affärsprocesser och så vidare. (Ek, 2014). Teknologins 

verkliga kapacitet är ännu inte fastställd och forskarna tror att endast en början har inletts på 

denna utveckling (Rehnberg & Rönnlund, 2015).  

 

1.1.2 Kontantlöst samhälle 
Utvecklingen av betalningsmetoder under de senaste decennierna har haft en stor inverkan på 

vårt samhälle. Branschstrukturen håller på att förändras, men även kontanternas framtid 

förblir tveksam. Både nya och gamla företag etableras inom denna marknad, där nya 

betalningslösningar och metoder utvecklas som i sin tur driver samhället mot ett kontantlöst 

samhälle (Insight Intelligence, 2013). 

Enligt Riksbankens utsago rör Sverige sig alltmer mot ett kontantlöst samhälle, med detta 

avses att sedlar och mynt i omlopp minskas, medan kortanvändande har ökat. Förutom 

åldersegmentet så är kontanter lätt förknippade med risker bland banker och butiker. Detta har 

lett till minskad kontanthantering i butiker och banker, där de istället föredrar andra 

betalningsmetoder (Segendorf & Wilbe, 2014). 

Andra forskare tror att Sverige kan bli det första kontantlösa samhället och att detta kommer 

ske inom en snar framtid, detta är med hänsyn till svenska folkets betalningsvanor och den 

bekvämlighet till modern teknik som råder (Arvidsson, 2013). Från år 2009 fram tills 2015 

har värdet på mynt och kontanter minskat från 106 miljarder kronor till cirka 80 miljarder, 

alltså har kontanter minskat med nästan 25 % samt endast hälften av kontanterna cirkulerar 

aktivt i samhället (Ahlfort, 2015). I en rapport av Svenska Bankföreningen (2014) framfördes 

det att endast 22 % av svenskar bär kontanter samt att över 90 % av handlare föredrar 

kortbetalning på grund av smidighet och kundtillfredsställelse. En annan rapport av Insight 

Intelligence (2015) visar att trenden med användande av kort samt digitala betalningsmetoder 

har ökat drastiskt de senaste åren, samtidigt som användandet av kontanter avtagit bland 

svenska folket. Från ungefär mitten av 1990-talet fram till 2014, har användning av 

betalkorten ökat från 100 miljoner transaktioner till cirka 2600 miljoner transaktioner 

(Svenska Bankföreningen, 2015; Sveriges riksbank, 2015). I genomsnitt sker omkring 240 

korttransaktioner per år för en svensk, vilket är enormt mycket i jämförelse med 65 

transaktioner, som är snittet i Europa (Svenska Bankföreningen, 2014). 

Kontanter har alltid haft en viktig roll i samhället som betalningsmedel och trots den snabba 

utvecklingen av digitaliseringen kan man idag inte utesluta kontanter. Som tidigare nämnt 

skapas det problem för de personer som inte använder modern teknik eller har svårt att förstå 
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sig på tekniken (Arvidsson, 2013). Däremot minskar kontanthanteringen i samhället. Alltfler 

banker, butiker och transportföretag har valt att avstå från kontanthantering (Insight 

Intelligence, 2013).  

Studier visar att det är framförallt den yngre generationen som föredrar kort och digitala 

betalningsmetoder (Insight Intelligence, 2015). Anledningen till att den äldre generationen 

inte använder digitala betalningsmetoder lika frekvent har sin grund i att de klassiska 

betalningsmetoderna, såsom kontanter, kortbetalning, fakturabetalning samt överföringar via 

internetbanken, har varit väletablerade i en längre tidperiod och därför finns ett högt 

förtroende på dessa betalningsmetoder. De digitala betalningsmetoderna är relativt nya i 

samhället och saknar insikt samt förtroende hos svenska folket. Det visar sig också att de 

yngre har lättare att ta till sig ny data och teknik (Segendorf & Wilbe, 2014; Insight 

Intelligence, 2014). Detta är ett tecken på att den nya betalmarknaden kommer gynna den 

yngre generationen och är även ett tecken på att kort samt digitala betalningsmedel kommer 

bli framtida betalningsmedel. Även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är kontanter 

kostsamma. Segendorf & Jansson (2012) påvisade i sin studie om svenska betalningssystem 

att kontanthantering är mer kostsamt för samhället, där kostnaderna under 2009 för kontanter, 

kreditkort och bankkort bestod av 0,54 % av BNP, varav 0,26 % bestod av kontanter, 0,19 % 

av kreditkort och 0,09 % av bankkort. Det finns också tydliga tecken på att Riksbanken inte 

förväntar sig att utesluta kontanter helt, till följd av beslutet angående införande av nya sedlar 

och mynt. I vissa fall kan kontanter också vara mer lönsamt än kortbetalningar, bland annat 

mindre belopp såsom köp under 20 kr (Segendorf & Joansson, 2012). Däremot finns det, som 

tidigare nämnt, tydliga tecken på att kontantanvändandet minskar och samhället rör sig mot 

ett kontantlöst samhälle. 

 

1.1.3 NFC-teknologins potential som betalningsmetod 
Det finns flera olika teknologier och metoder som används idag för att effektivisera 

transaktioner och betalningar. En av de mest lovande teknologierna är den kontaktlösa 

betalningsmetoden baserad på närfältskommunikations (NFC)-teknologin1, som är ett mycket 

aktuellt diskussionsämne inom media. Den senaste studien från TNS Sifo visar att varannan 

svensk upplever stress när det uppstår långa köer, framförallt i butiker, samt att alltfler är 

villiga att betala med kort även för småköp. Detta blev en naturlig följd till utveckling av just 

kontaktlösa betalningsmetoder (VISA Europe, 2016). 

Denna teknologi fungerar som en brygga för två enheter att kunna läsa av varandra. Med 

andra ord fungerar mobiltelefon och kort med NFC-teknologi som kontaktlösa 

betalningsmedel, genom att placera eller svepa mobiltelefonen alternativt kortet i luften mot 

en betalterminal och inom någon sekund har transaktionen skett (Mastercard, 2015). Under de 

senaste åren har denna utveckling tagit fart i Sverige, där Danske Bank och ICA Banken 

lanserat Sveriges första kontaktlösa betalkort med NFC-teknologi (Westerman, 2016).  

ICA Banken har också under en längre period förberett sig genom installation av NFC-

betalningsterminaler i alla ICA-butiker (ICA Gruppen, 2014). Dessa betalningsterminaler har 

skapat en miljö och infrastruktur för kontaktlös betalning med NFC-teknologi. I dagsläget har 

fler butiker börjat uppgradera sina betalterminaler i en förberedelse för NFC-baserade 

betalningsmetoder. En hel del betalningsterminaler som finns ute idag är inaktiva, endast ett 

fåtal butiker och restauranger har aktiverat betalningsterminalerna, bland annat alla ICA-

butiker (Westerman, 2016). 

                                                 
1 Framöver kommer studien att använda NFC som beteckning för närfältskommunikation. 
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Det finns definitivt stor potential i denna teknologi, bland annat har Apple, Samsung och 

Google utvecklat sina egna digitala plånböcker som fungerar med hjälp av mobiltelefoner 

med inbyggd NFC-teknologi (Sung, 2015). Paypal, som tidigare varit kritisk mot NFC-

teknologin, har nu valt att etablera en egen app som stödjer NFC teknologin (Boden, 2016). 

Teknologin har även fått stöd och stort förtroende från många forskare inom fältet. Coskun et 

al., (2013) menar att NFC-teknologin har öppnat upp oerhört många affärsmöjligheter, inte 

minst i betalningsbranschen. Du (2013) pekar på att NFC-teknologin har stor potential och att 

den medför stora fördelar för framtida betalmarknaden, där många mobiltelefoner som 

lanserats efter 2014, har NFC-teknologin inbyggd. Detta kommer i framtiden underlätta 

betalningar. Detta är till följd av att när konsumenternas efterfrågan ökar, kommer utgivarna 

att svara på detta. Rodrigues et al., (2014) menar att anledningen till att NFC-teknologin inte 

etablerats i betalbranschen är till följd av att teknologin ligger i sin expansionsfas och därför 

saknar tillförlitlighet. Till följd av den digitala utvecklingen samhället befinner sig i, blir 

samhället mer villigt att adoptera teknologin. Samtidigt måste teknologin överkomma en del 

utmaningar, där kan varje litet fel ha stor negativ påverkan på teknologin, framförallt när det 

gäller säkerhet. 

Det är bevisat att USA, England, Japan, Sydkorea, Singapore och ett flertal andra marknader 

har ett välfungerande kontaktlöst betalningssystem baserad på NFC-teknologin (Tang, 2015). 

Större delar av Europa har en ökad användning av kontaktlös betalning. I Tjeckien sker 77 % 

av alla köp i butiker kontaktlöst. I Polen 55 %, Ungern 40 %, Slovakien 38 %, Spanien 13 % 

och Nederländerna 9 % (Almgren, 2015; Almgren, 2016). I England har utveckling av 

kontaktlös betalning kommit en lång bit in, under 2015 förekom det 1,05 miljarder 

kontaktlösa transaktioner, och månadsvis har kontaktlös betalning ökat från 116,5 miljoner 

pund kontaktlösa transaktioner mars 2014 till 1 318,3 miljoner pund februari 2016 (The UK 

Cards Association, 2016). Utvecklingen har kommit så långt att England inte behöver 

separata kort för kollektivtrafik, utan istället använder man kontaktlösa bankkort även inom 

kollektivtrafiken (TT, 2016). Trots att NFC-teknologin har visat sig ha en lovande framtid i 

andra länder, har de flesta banker i Sverige valt att inte gå in på denna marknad.   

 

1.2 Problemformulering 
Att veta hur framtida betalningsbranschen kommer att se ut är svårt, däremot syns en klar och 

tydlig branschstrukturförändring i marknaden. Alltfler icke-bankaktörer intresserar sig för 

branschen och vill ha en bit av kakan. När dessa aktörer etablerar sig i marknaden, uppstår 

nya marknadsförutsättningar, dessutom ökar konkurrensnivån i marknaden, som i sin tur 

påskyndar utvecklingen av nya betalningsmetoder. I takt med att kontanters ställning på 

marknaden avtar, etableras nya digitala betalningsmetoder som eventuellt tar över 

betalmarknaden. En av dessa betalningsmetoder är den kontaktlösa betalningsmetoden som är 

baserad på NFC-teknologin. Som tidigare nämnt, har denna betalningsmetod visat sig ha en 

mycket lovande framtid och är redan väletablerad i ett flertal länder, dessutom finns det starka 

tecken på ökande användning i andra länder. Fastän NFC-teknologin har en lovande framtid, 

har de flesta banker i Sverige inte trätt in i denna marknad. 

Att införa en ny betalningsmetod från grunden kräver ett samspel. Varje marknad har unika 

marknadsstrukturer och förutsättningar, därför stöter varje marknad på olika problem vid 

implementering av nya betalningsmetoder. World Economic Forum rangordnade länder efter 

vad deras förmåga var att ta tillvara på möjligheter inom informations- samt 

kommunikationsteknologin. Under 2015 hade Sverige blivit rankade som tredje bästa land 

bland 148 länder och har legat sedan 2006 bland de tre främsta länderna (Dutta, Geigar, & 
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Lanvin, 2015; Segendorf & Wretman, 2015). Detta ger en skäl att tro att Sverige skulle kunna 

vara i framkant när det gäller utvecklingen av deras betalningsmarknad. Trots detta är den 

svenska marknaden relativt passiv med att implementera NFC-teknologin som 

betalningsmetod. Detta mynnar ut till att undersöka kontaktlösa betalningsmetoder med NFC-

teknologin och hur den kan anpassa sig i den svenska marknaden. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka framtidsutsikter och utmaningar för kontaktlös 

betalningsmetod som är baserad på närfältskommunikation. 

 

1.4 Frågeställningar 
 Varför har endast ett fåtal banker valt att satsa på kontaktlösa betalkorten? 

 Vilka utmaningar står de kontaktlösa betalkorten inför i den svenska marknaden? 

 Vilka framtidsutsikter har den kontaktlösa betalningsmetoden i den svenska 

betalningsmarknaden? 

 

1.5 Avgränsning 
Studien kommer att avgränsa sig till kontaktlösa betalkort baserade på NFC-teknologi som 

bankerna erbjuder. Då NFC-teknologin i sig är väldigt avancerad och komplex, kommer den 

tekniska aspekten att utelämnas, detta med hänsyn till att uppsatsen är ur ett bankperspektiv 
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1.6 Disposition 
Kapitel 1 - Inledning: Det inledande kapitlet ska fungera som en introduktion till ämnet. 

Introduktionen består av en problembakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar 

samt avslutas med avgränsningar och disposition. 

Kapitel 2 - Teori: Ett flertal modeller samt perspektiv och en teori presenteras. Därefter 

redogörs det för den relevanta forskningsfronten och kapitlet avslutas med en 

sammanfattning.  

Kapitel 3 - Metod: Via metoden presenteras det hur studien vetenskapligt utformats samt 

genomförandet och även val av undersökningsgrupp. 

Kapitel 4 - Empiri: Inledningen av kapitlet innehåller en beskrivning av de företag som 

respondenter som är delaktiga i samt en beskrivning av varje respondent i studien. Därefter 

presenteras det empiriska underlaget som presenteras i olika teman för att kunna koppla an till 

studiens syfte samt frågeställning. 

Kapitel 5 - Analys: Här genomförs en analys på empirin som i sin tur jämförs samt länkas 

samman till tidigare forskning, modeller, perspektiv och teori. 

Kapitel 6 - Diskussion: I diskussionen kommer tankar som väcktes under studiens gång att 

presenteras samt diskuteras. Även förslag till vidare forskning ges. 

Kapitel 7 - Slutsats: Här sker en sammanfattning av de svar som erhållits för studiens 

frågeställningar. 

Kapitel 8 - Källförteckning: Denna källförteckning innehåller litteraturförteckning där man 

finner rapporter, internetkällor, böcker, artiklar och tidsskrifter. 
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2 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer ett flertal teorier, perspektiv och även en modell att presenteras. Först 

presenteras Porters femkraftsmodell, sedan Adoption och spridning, multiattribut-modellen 

och den teknologiska acceptansmodellen som i sin tur ingår i konsumentteori. Därefter 

förklaras även Byteskostnader, Nätverkseffekter och komplementära varor. Därefter 

presenteras forskningsfronten. Avslutningsvis görs en motivering till varför dessa teorier, 

perspektiv och modell kommer att användas för att analysera det empiriska materialet. 

Den teoretiska utgångspunkten denna studie grundar sig på, består av ett flertal olika 

perspektiv, teorier och en modell, detta för att kunna fånga en bred syn på kontaktlösa 

betalningsmetoders utveckling och problematik. Denna teoretiska utgångspunkt inspirerades 

av tidigare forskare Au & Kauffman (2008), och Dahlberg et al., (2008). Tillvägagångssättet 

är anpassat för studier inom nya betallösningar och bland annat kontaktlösa 

betalningsmetoden. Det är ett flertal perspektiv inblandade i tillvägagångssättet och till följd av 

detta blev det enklare att föreställa sig vilka hinder samt utmaningar exempelvis en bank måste 

bemöta när de ska erbjuda sina kunder kontaktlös betalningsmetod. Detta tillvägagångssätt har 

inspirerat dussintals forskare inom nya betallösningar, såsom Ondrus & Pigneur (2009), Shin 

(2009), Kim et al., (2010), Gikandi & Bloor (2010), och Leong et al (2013),.  

Det teoretiska ramverket har bestämts utefter relevansen till kontaktlösa betalkort och kommer 

även att kompletteras med relevant forskningsfront. De perspektiv, teorier och modell som ingår 

i referensramen är Porters femkraftsmodell, Adoption och Spridning, Konsumentteori 

Nätverkseffekter, Byteskostnader och Komplementära varor. 

 

2.1 Porters femkraftsmodell 
Michael Porter presenterade 1979 en ny konkurrensmodell som är en mycket förekommande 

modell vid branschstrukturanalys samt analysering av etablering av nya teknologiska 

lösningar (Porter, 1980). Med hjälp av modellen kan betalningsbranschen beskrivas när det 

gäller kontaktlösa betalningsmetoder och hur kontaktlös betalningsmetod påverkats 

marknadsmässigt till att vara såsom den är i dagsläget. En av grundprinciperna i modellen är 

att det råder ständig konkurrens i marknaden, vilket tillför värde för konsumenterna och 

genererar ökad nytta i samhället (Fung, 2013).  

Porters (Porter, 2008) femkraftsmodell består av fem konkurrenskrafter som tillsammans 

förklarar marknadssituationen för en viss bransch. Modellen hjälper bland annat till att 

bestämma intensiteten i konkurrens samt hur attraktiv en marknad är och hjälper även att se 

till att man ser var kraft ligger i en affärssituation (CGMA, 2013). Detta kan användas för att 

tolka hur de kontaktlösa betalkorten kan anpassas i den svenska marknaden.  

Dessa fem konkurrenskrafter är följande: (1) potentiella nyetablerare, (2) leverantörers 

förhandlingsstyrka, (3) substitut för varan eller tjänsten, (4) kunders förhandlingsstyrka, och 

(5) konkurrens mellan befintliga aktörer.  
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2.1.1 Potentiella nyetablerare 
Nya företag som kommer in i en industri tar med sig ny kapacitet och en önskan att erhålla 

marknadsandelar som sätter press på priser, kostnader och takten av investering som är 

nödvändig för att konkurrera. Speciellt när nya inträdare på marknaden diversifierar från 

andra marknader, kan de utöka existerande möjligheter och pengaflöde för att skaka upp 

konkurrensen, såsom Microsoft gjorde när Microsoft började erbjuda webbläsare. Man kan 

säga att hot från inträden sätter en maxnivå på potentiell vinst i en industri och när hotet är 

högt, kommer företagare bli tvungna att pressa ner sina priser eller öka investering för att 

avskräcka nya konkurrenter. När det råder låga inträdesbarriärer, innebär det att ett företag 

eventuellt måste investera aggressivt för att modernisera butiker samt menyer (Porter, 2008).  

Det finns enligt Porter et al,. (1983) ett flertal exempel på hur nyetablerare kan förhindras att 

komma in på marknaden och dessa är följande: 

 Stordriftsfördelar: Det finns stordriftsfördelar kopplade till tillgång. Detta sker när 

företag producerar större volymer och får lägre kostnader per enhet till följ av att de 

kan sprida ut fasta kostnader över fler enheter. Det blir svårt för nyetablerade att ta sig 

in i marknaden och det tvingar många nyetablerare att försöka producera stora 

volymer direkt. Det finns även stordriftsfördelar kopplade till efterfrågan, som uppstår 

till följd av nätverkseffekter och detta sker i industrier där köpares vilja att köpa 

produkten ökar till följd av att andra köpare köper produkten och tycker att den är bra. 

 Byteskostnader: Byteskostnader definieras som fasta kostnader som köpare står inför 

när de ska byta leverantörer. Den typen av kostnader uppstår när en köpare vid byte av 

leverantör måste träna om sina anställda att kunna använda den nya produkten, eller 

ändra på arbetsprocessen. Ju högre byteskostnaden är, desto svårare blir det för 

nyetablerade att få kunder. 

 Behov av kapital: Det kan krävas att man gör stora investeringar för att ta sig in i en 

ny marknad, vilket i sin tur kan avskräcka nyetablerare. Detta kan handla om fasta 

kostnader och även rörliga kostnader. Ifall marknaden dock är trolig att generera vinst, 

kan exempelvis investerare ändå vara villiga att investera stora summor. 

 Befintliga aktörer: Aktörer som är i marknaden sedan tidigare kan ha fördelar 

angående kostnader samt kvalité som potentiella konkurrenter kanske inte har tillgång 

till. Man kan ha fått detta genom att exempelvis ha tillgång till bäst råmaterial, kanske 

ha den bästa platsen för att bedriva sin verksamhet, ett etablerat samt igenkänt 

varumärke eller erfarenhet som gör att man kan producera varor och tjänster mer 

effektivt. 

 Ojämlik tillgång till distributionskanaler: Det är av vikt för nya aktörer att få en god 

distributionskanal för de produkter och tjänster som de kan erbjuda. I det fallet att 

befintliga aktörer sedan tidigare nyttjar distributionskanalerna i hög grad, kan det leda 

till att nyetablerare blir tvungna att satsa mycket resurser för att få tillgång till dem. 

 Regering: Lagar samt förordningar från politiska instanser kan i högre grad 

möjliggöra, försvåra eller eventuellt omöjliggöra nyetablering av företag inom somliga 

branscher. 

 

2.1.2 Leverantörers förhandlingsstyrka 
Leverantörer kan höja sina priser eller minska kvalitén på sina varor och tjänster och på så sätt 

utöva sin förhandlingsstyrka, men för att leverantören ska kunna göra det måste dem vara 

kraftfulla. Mäktiga leverantörer kan trycka ut vinsten ur en industri som till följd av de 

kraftfulla leverantörerna måste höja sina priser för att kunna hantera kostnaderna. Ett exempel 
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på företag som ofta är beroende av leverantörer är PC-tillverkare, som ofta kan ha svårt att 

påverka priserna nämnvärt mycket utan att föra en dialog med sina leverantörer. Företag är 

beroende av ett flertal olika leverantörsgrupper för input (Porter, 2008). Enligt Porter et al,. 

(1983) är en leverantörsgrupp mäktig, ifall följande rekvisiter är uppfyllda: 

 Marknaden domineras av ett fåtal företag och att leverantörsgruppen är mer 

koncentrerad än själva industrin som den säljer till. Microsoft är ett exempel, som 

nästan har monopol på operativsystem. 

 Konkurrensen med andra substitutprodukter är liten samt att inget hot anses existera. 

 Branschen anses inte vara essentiell för leverantörsgruppen. Leverantörsgruppen är 

inte beroende av enstaka kunder, utan har ett etablerat kundnät. 

 Leverantörens produkter och tjänster har en stor efterfrågan från konsumenterna. 

 Produkter och tjänster är differentierade från andra leverantörer, samt byteskostnader 

är höga. Alltså skulle det bli dyrt för ett företag att byta från befintliga leverantörer till 

ett konkurrerande. 

 

2.1.3 Hot från Substitutvaror eller -tjänster 
Ett substitut utför samma eller liknande funktion som en industris produkt fast på olika sätt. 

Att ha en konferens via internetuppkoppling istället att resa till en konferensplats är ett 

exempel på substitut. E-post är ett substitut för brev. Substitut finns alltid, men de missas ofta 

eftersom de kan verka väldigt annorlunda från industrins produkt. När hotet från substitut är 

högt, kommer vinsten i industrin att minska. Substitutvaror samt -tjänster begränsar en 

industris vinstpotential genom att placera ett tak på priser. Dessutom begränsas utveckling av 

befintliga produkter av högt hot från substitutvaror. Ifall en industri inte håller distans från 

substitut genom marknadsföring eller hur väl produkten presterar, kommer vinsten att minska 

och ofta även potential för tillväxt. Substitut kommer inte bara att minska vinster i vanliga 

tider, de kommer även att minska vinsten en industri kan ha i bättre tider (Porter, 2008). 

Substitutvaror som anses mest hotfulla mot industrin och befintliga produkter är när dem 

tenderar uppvisa följande (Porter, 2008; Porter, Gustafsson, & Täckmark, 1983): 

 Priset i förhållande till substitutvarans prestation är bättre än hur priset är i förhållande 

till industrins produkt 

 Tillverkas av industrier som är lönsamma och får stora vinster 

 Köparens kostnad för att byta till substitutvaran är låg  

 

2.1.4 Konkurrens mellan befintliga aktörer 
Konkurrens bland befintliga aktörer kan leda till många företeelser, såsom rabatter, 

reklamkampanjer, introduktion av nya produkter, förbättring av tjänster och garantiåtagande i 

syfte att erhålla en mer fördelaktig position i marknaden. I en marknad sker ständig 

konkurrens och detta ses ofta som något positivt, att vissa företag i en bransch blir pressade 

och på sådant vis tvingas till att förbättras, genom att ta fram bättre produkter och tjänster, 

skära ner på kostnader, mer lönsamma strategier och dylikt. Samtidigt kan en hög rivalitet 

minska vinsten i en industri. Framförallt priskonkurrens gör att marknaden blir osäker och 

dessutom ökar risken för att driva branschen mot sämre lönsamhet. Stora prissänkningar 

minskar lönsamheten för hela branschen som samtidigt tvingar andra konkurrenter i 

marknaden att följa samma spår för att överleva. Graden där en hög konkurrens driver ner en 
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industris vinspotential uppstår till följd av ett antal faktorer såsom (Porter, 2008; Porter, 

Gustafsson, & Täckmark, 1983): 

 Intensiteten som företag konkurrerar med. Att det finns många samt ofta jämbördiga 

konkurrenter.  

 Branschtillväxten är långsam 

 Fasta kostnader är höga, framförallt fasta tillverkningskostnader och lagerkostnader. 

 Inga eller få differentieringar eller byteskostnader existerar 

 Kapacitetsökning sker språngvis, alltså i stora steg. 

 Konkurrenter har olikartade mål, strategier, ursprung och så vidare. Detta skapar 

oförutsedda och besvärliga spelregler inom marknaden. 

 

2.1.5 Kunders förhandlingsstyrka 
Köpare i en marknad anses vara drivkraften, det är trots allt köpare som efterfrågar och 

betalar säljare, samt är en essentiell del av marknadsmekanismen. Varje enskild köpare har i 

normalt sett väldigt liten inverkan på en omfattande marknad, men köparna influeras av 

varandra och kan därför skapa en stor förhandlingsstyrka. Dessa mäktiga köpare ställer oftast 

krav på säljarna genom att tvinga ner priserna, ställa högre krav på kvalitén eller sätta ut 

säljarna mot varandra till konkurrens. Detta kan påverka branschens lönsamhet (Porter, 2008). 

Enligt Porter et al,. (1983) har köparna stark förhandlingskraft ifall följande omständigheter 

existerar: 

 Köparna köper större volymer i förhållande till vad leverantörer kan leverera 

 Om priset på produkten eller tjänsten motsvarar en stor del av köparens kostnader 

 Produkterna är standardiserade i marknaden 

 Endast låg byteskostnad förekommer 

 Köparna gör små vinster 

 I det fallet att köparna startar egen verksamhet till följd av att industrins produkt anses 

vara orimlig att köpa 

 Kvalitén hos köparens produkter eller tjänster är inte beroende av branschens produkt  

 Köparna har fullständig information 

 

2.2  Adoption och spridning 
Spridningsprocessen anses vara den kumulativa processen där teknisk innovation sprids och 

adopteras bland individer och firmor. Roger (2003) definierar spridning som en process där en 

innovation genom tiden kommuniceras genom vissa kanaler bland medlemmar i ett socialt 

system. Baserat på denna definition, kan man finna och dela upp fyra huvudelement i 

spridningen av nya idéer; Den första är en innovation, den andra är kommunikation genom 

vissa kanaler, det tredje är över tiden och det fjärde elementet är bland medlemmar i ett socialt 

system.  

(1) Innovationen kan vara en idé, objekt eller tjänst som ses som ny av en individ, eller den 

enhet som ska ta till sig av den. De mest förekommande innovationerna består av tekniska 

innovationer och kan definieras som en design för instrumentell handling som minskar 

osäkerheten i orsak-effekt-relationen som är inblandad i att uppnå ett önskat resultat (Rogers, 

2003). Dessa tekniska innovationer består vanligtvis av två komponenter, den ena är 

hårdvaran och den andra är mjukvaran. 
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(2) Kommunikationskanalen är där meddelandet sänds från en individ till en annan. Ett 

exempel på kommunikationskanal kan vara massmedia, som är väldigt effektiv på att generera 

kunskap angående en innovation, eller interpersonliga kanaler, som är mycket effektiva i att 

formge samt förändra attityd gentemot en ny innovation (Rogers, 2003). 

(3) Rogers (2003) nämnde även att Tid är involverad på tre olika sätt i diffusionsprocessen. 

Först och främst är tid inblandad i beslutsprocessen, vilket är en mental process genom där en 

individ går över från första kunskapsintrycket om innovationen, till att bilda en attityd om 

innovation. Det andra sättet är innovationsbenägenhet, vilket handlar om hur tidig en person 

är att ta sig an nya idéer jämfört med andra medlemmar i ett socialt system. Det tredje sättet 

tid är inblandad i diffusion av innovation, är takten som folk tar till sig innovationen. Det är 

den relativa farten där en innovation alltså adopteras av medlemmar i ett socialt system. När 

man pratar om takten som folk tar till sig en innovation, kan man tänka på att inledningsvis så 

tar enbart ett fåtal individer till sig en innovation. Därefter kommer spridningen att gradvis 

ske mer drastiskt. Till slut kommer däremot takten av spridningen att avta, detta till följd av 

att det finns färre och färre personer kvar på marknaden som kommer att ta till sig av 

innovationen. Till slut stannar spridningen av innovationen. I vissa fall sprids innovationen 

omedelbart drastiskt medan innovationen i andra fall sprids i en långsam takt samt i 

ytterligare fall sprids innovationen i olika takter beroende på vad som händer i marknaden. 

(4) Det allra sista elementet är det sociala system där en grupp interrelaterade enheter som är 

inblandade i ett gemensamt problemlösande vars syfte är att uppnå ett gemensamt mål. Det 

sociala och kommunikationsstrukturen av ett system skapar spridning av innovation i ett 

system (Rogers, 2003). 

Trots att många innovationer och teknologier presenteras till marknaden, behöver det inte 

nödvändigtvis spridas och adopteras. För att detta ska ske beror först och främst på 

innovationens eller teknologins egenskaper, alltså vad den uppfyller för behov, hur det 

presenterar i förhållande till substitut varor, hur enkelt det är att förstå teknologin och 

ytterligare. Sedan finns det andra faktorer som marknadsstrukturer, kulturella aspekter, att 

innovationer tas fram i rätt tillfälle och så vidare. (Rogers, 2003).  

Rogers (2003) menar när tillräckligt många individer har adopterat innovationen till den grad 

att själva innovationen blir självständig, har då en kritisk massa uppnåtts. Den kritiska massan 

blir i synnerhet viktig nivå för spridning där nyttan för adoptörer ökar till följd av att fler 

adopterar produkten. 

Generellt talar Rogers (2003) om fem adoptiv-grupper som adopterar innovationen i olika 

stadier; Den första gruppen innovatörer. Dessa kännetecknas av äventyrlighet och är redo att 

satsa på nya innovationer fastän det kan innebära stort risktagande. De har ofta högt tekniskt 

kunnande och detta för att de förstår hur ny teknik fungerar. De har inte alltid stort inflytande, 

men kan spela en viktig roll då de tar ny teknik utifrån samt introducerar den i sitt sociala 

system. Detta möjliggörs genom globala kommunikationskanaler som de har med innovatörer 

belägna på andra ställen. Den andra gruppen är tidiga innovationsadoptörer. Dessa avnjuter 

hög status samt respekt inom sitt lokala sociala system. Andra personer kommer att se dessa 

som förebilder och i det fall att någon väljer att tillämpa en ny innovation, kan många lockas 

till att göra samma sak. Denna grupp har ofta bra kommunikationskanaler och har starkt 

inflytande på konsumentbeteende. Den tredje gruppen är den tidiga majoriteten. Dessa tar till 

sig nya innovationer strax före eller på samma gång som de flesta andra. De har i många fall 

goda kontakter med andra grupper inom sitt sociala system, men styr inte ofta opinionen 

angående innovationen. Det är en relativt stor mellangrupp som inte riktigt är först, men inte 

heller sist. Den fjärde gruppen är den sena majoriteten. Detta är nästa stora grupp och man 
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kan säga att dessa motsvarar en dryg tredjedel av alla användare. Dessa präglas av sin skepsis 

och detta blir tydligt av att de tillämpar ny teknologi först när de flesta andra redan hunnit 

pröva före dem. Att de till slut börjar använda ny teknik beror i vissa fall på grupptryck eller 

ekonomisk nödvändighet. Det krävs att mycket osäkerhet kring den nya tekniken har lagt sig 

för att de ska ta detta steg. Den femte gruppen är Eftersläntrarna. Detta är dem som absolut 

sist tar till sig ny teknik. Tradition är ofta basis i deras beslut att sist pröva på ny teknik och de 

har ofta sitt förflutna som främsta referenspunkt i samband med att de ska bestämma sig. De 

har nästintill inget inflytande när det gäller allmän opinion och sällskapar oftast andra som har 

liknande traditionella värderingar. De är ofta misstänksamma mot innovationer samt har 

begränsade ekonomiska resurser.  

 

 
Figur 1. Adoptionslivscykeln (Rogers, 2003) 

 

De finns två gap enligt Moore (2002) i kurvan. Det första gapet är mellan innovatörer och de 

tidigare innovationsadoptörerna. Det är ett gap som uppstår till följd av att ny teknologi inte 

rakt av kan översättas till en ny stor vinst. Entusiasten kommer uppskatta innovationen för 

dess arkitektur, men inga andra kan ens lista ut hur man använder den. Den andra sprickan i 

kurvan är mellan den tidiga majoriteten samt den sena majoriteten. Vid denna del av 

livscykeln, kan man säga att produkten har blivit allmänt accepterad. Det stora problemet med 

att övergå från den tidiga majoriteten till den sena majoriteten, har att göra med krav på att 

den slutgiltiga användaren ska vara kompetent på den teknologiska fronten. Alltså, den tidiga 

majoriteten är villig att bli tekniskt kompetent när det behövs. Den sena majoriteten kommer 

dock att vara mindre villig att vara teknologisk kompetent. När en produkt når denna del i 

marknadsutvecklingen, måste den bli enklare att adoptera för att kunna fortsätta vara 

framgångsrik. Om detta ej sker, kanske produkten aldrig accepteras av den sena majoriteten. 

Denna livscykelmodell kan fastställa och förklara den kontaktlösa betalningsmetodens 

utveckling och vart den befinner oss idag, som i sin tur kan identifiera eventuella hot och 

möjligheter kontaktlös betalningsmetoden har framför sig, utöver detta kan denna modell 

förklara var kontaktlös betalningsmetod befinner sig i dagsläget i spridningsprocessen.  

 

2.3 Konsumentteori  
Konsumentteorin beskriver i stort konsumentbeteende, värdering och val av de bästa och mest 

anpassade produkter samt tjänster för kunden. I de traditionella nationalekonomiska teorierna 

strävar konsumenterna efter nyttomaximering. Detta utgick från ett antagande om att 
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konsumenterna handlar rationellt och i en förenklad värld där endast två produkter fanns att 

välja mellan. I denna värld gör konsumenten en värdering och därefter väljer produkten eller 

tjänsten som tillfredsställer kunden bäst. Det kan framförallt bero på vad kunden är ute efter 

och vilka attribut som kunden avser är avgörande vid val av produkter och tjänster (Estrin, 

Dietrich, & Laidler, 2012). 

Valen baseras på konsumenternas preferens och är ett väsentligt koncept inom 

konsumentbeteende som Helsons (1964) teori om anpassningsnivå. Den teorin beskriver att 

tidigare erfarenheter och vanor ligger oftast till grund av konsumenternas beteende och val. 

Det är framförallt kostsamt och svårt för en konsument att ta in ny information om en viss 

vara eller tjänst som konsumenten tidigare saknat kunskap om, samt jämföra alla möjliga 

alternativ. Därför känner konsumenterna sig mer bekväma med bekanta och associerade 

varumärken, varor samt tjänster (Estrin, Dietrich, & Laidler, 2012). Det finns ett flertal teorier 

och modeller inom konsumentbeteende som kan förklara olika val och handlingar i olika 

miljöer och situationer. Studien har bland annat tillämpat multiattribut-modellen och 

teknologiska acceptansmodellen, i avsikt att förklara konsumentbeteende gentemot 

kontaktlösa betalningsmetoder med NFC-teknologi.  

Valet av just dessa två modeller grundar sig på att multiattribut-modellen förklarar i stort sett 

attributen som formar konsumentens bemötande av ett nytt varumärke eller en ny produkt, 

medan den teknologiska acceptansmodellen förklarar bemötande av ny teknologi. Detta går i 

sams med kontaktlös betalkorten baserade på NFC-teknologi. 

 

2.3.1 Multiattribut-modellen 
De traditionella nationalekonomiska teorierna förklarade och beaktade inte alla aspekter inom 

konsumentbeteende, vilket lade grund till utvecklingen av multiattribut-modellen (Lancaster, 

1966). Multiattribut-modellen beaktar ett flertal attribut som förklarar hur en konsument 

attraheras av olika karaktäristik i ett varumärke, och inte varumärken i sig. Dessa attribut 

består av relevansen av fysiska och psykologiska faktorer samt kostnaden som varumärket 

innehar (Nelson, 1999). 

Multiattribut-modellen kan förklaras på många olika sätt och delas vanligtvis upp i tre former 

av modellen.  Den enklaste formen av modellen baseras på konsumentens krav eller 

tumregler, som starkt kan kopplas till psykologen och beteendevetenskaparen Herbert A. 

Simon’s (1959) idé om ”tillfredsställande”. Dessa krav kan variera, exempelvis kan 

konsumenten vara ute efter att köpa den första bilen som kostar mindre än 200 000 kr samt 

har en bränsleförbrukning mindre än 80 mil. Detta omfattar en multiattribut-värdering, men 

sådan är inte alltid fallet. Är konsumentens enda krav att köpa en likadan dator som sin vän 

eller en viss modell av en tvättmaskin, är det betydligt enklare och mindre kostsamt att hitta. 

Därför är dessa krav oftast associerade till köp där det råder låg involvering från konsumenten 

(Nelson, 1999). Enbart denna variant av multiattributs-modellen kommer att tillämpas. Det 

finns även Icke kompensator-preferens och valmodeller samt multiattributssnytto-modeller. 

Dessa två former av multiattribut kommer inte att tillämpas i denna studie. 

Att förstå hur konsumenter utvärderar attribut samt hur dessa påverkar konsumentbeteende 

anses vara högst relevant i produktutveckling. För att öka nyttan av attitydskonstruktionen, 

måste marknadsförare utveckla en klar förståelse av de kausala determinanterna av formation 

av attityd samt förändring (Nelson, 1999; Huber, 1974). Inom multiattribut-modellen vägs 

produkten eller tjänsten i helhet, alltså hela processen. Där flera attribut kan bedömas och 

spela in vid valen (Huber, 1974). Denna modell var relevant för studien till följd av att det var 
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av vikt att försöka få en uppfattning om vad kortutgivarna anser är viktiga aspekter för en 

betalmetod. Samtidigt försöka förstå vilka attribut inom kontaktlösa betalkort som kan få 

konsumenter till att använda korten, respektive avstå från att använda dem.  

 

2.3.2 Den teknologiska acceptans modellen (TAM) 
Att förstå hur en teknologi fungerar samt bekanta sig med den är mycket tidskrävande och har 

genom åren frambringat ett flertal studier kring detta ämne. Att införa nya teknologier är 

kostsamt, samt en stor andel blir misslyckade (Legris, Ingham, & Collerette, 2003). Under 

åren har flera teorier etablerats för att förklara just dessa fenomen, från bekantskap till 

spridning av ny teknologi. En av de mest etablerade teorierna inom området är den 

teknologiska acceptansmodellen (TAM), som utvecklades av Fred D. David (1985) och denna 

modell beskriver hur användare bekantar sig, accepterar samt sprider ny teknologi. TAM har 

sina utgångspunkter från Theory of Reasoned Action (TRA), som är en generell 

beteendevetenskapsteori. Där kan medvetna beteenden förklaras utifrån den handlandes 

intention till beteende, som i sin tur kan sammanfattas av den handlandes attityd samt normer 

som är subjektiva (Ajzen & Fishbein, 1975). Ju starkare intention individen har, desto större 

sannolikhet att ett faktiskt beteende kommer att ske (Ajzen & Fishbein, 1975; Davis, Bagozzi, 

& Warshaw, User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical 

Models, 1989). 

Tillskillnad från TRA, är TAM mer anpassad för informationssystemsforskning, framförallt 

användarnas attityd och acceptans av ny teknologi (Davis, 1985). I detta första utkast av 

TAM-modellen, syftade Davis (1985) på att användarnas motivation bakom användandet kan 

förklaras med tre faktorer: Upplevd användarvänlighet, upplevd nytta och attityd gentemot att 

använda systemet. Enligt Davis et al., (1989) refereras upplevd nytta som till vilken grad 

individen anser att användandet av tekniken kan förbättra nuvarande systemets funktion. 

Upplevd användarvänlighet beskrivs i sin tur som hur lätt tekniken är att använda och förstå 

sig på, samt till vilken grad individen anser att tekniken kan förenkla användandet av 

nuvarande system (Legris, Ingham, & Collerette, 2003; Davis, 1985). Davis (1985) gjorde en 

hypotes om att attityden som en användare har gentemot informationssystem var avgörande i 

hög grad kring om användaren kommer att använda eller förkasta informationssystemet. 

Användarens attityd influerades av två stora antaganden. Nämligen upplevd nytta samt 

upplevd användarvänlighet, det konstaterades att upplevd användarvänlighet hade en direkt 

influens på upplevd nytta. Dessa antaganden gjordes det hypoteser kring där de direkt var 

influerade av karaktäristik i själva teknologin som användaren ska tillämpa. Alltså kan man 

säga att hur personen ser på teknologins drag avgör om personen i slutändan kommer att 

nyttja den nya teknologin eller ej. Nedan presenteras det första utkastet av TAM-modellen: 
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Figur 2. Första utkastet av TAM (Davis, 1985) 

 

Modellen har sedan dess reviderats av olika forskare, bland annat inkluderade Davis et al., 

(1989) en ny variabel, intention till beteende, som direkt påverkas av upplevd 

användarvänlighet. Författarna menar att så länge man upplever en hög nytta av den nya 

teknologin behöver ingen attityd skapas, utan det kommer att direkt forma en intention för ett 

visst beteende. Därför skapades en reviderad version av modellen. En ytterligare förändring 

var att kunna ta hänsyn till andra faktorer, såsom externa variabler, alltså systemkaraktäristik, 

användarträning, deltagande från användare i designen samt i vilken natur 

implementationsprocessen är utformad (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989; Venkatesh & 

Davis, 1996). Figur 3 illustrerar den reviderade versionen. 

 

Figur 3. Reviderad version av TAM (Davis, Bagozzi, & Warshaw, User Acceptance of Computer Technology: A Comparison 

of Two Theoretical Models, 1989) 

 

Efter ett flertal revideringar, mynnade det till slut ut i en slutmodell som presenterades av 

Venkatesh och Davis (1996). Modellen illustreras via Figur 4 nedan. 
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Figur 4. Reviderad version av TAM (Venkatesh & Davis, 1996) 

 

Denna slutmodell förklarar hur användare accepterar och använder en ny teknologi genom att 

undersöka fyra faktorer, externa faktorer, upplevd nytta, upplevd användarvänlighet, och 

intention till beteende, som i slutändan avgör individens faktiska beteende, alltså som avgör 

om personen kommer att använda teknologin eller ej. I denna modell tog man bort delen om 

attityd gentemot att använda teknologin och istället använda intention till beteende, 

allteftersom den upplevda nyttan och upplevda användarvänligheten gentemot 

informationssystem har en direkt påverkan på intention till beteende (Venkatesh & Davis, 

1996). 

Venkatesh & Davis (1996) förklarar att användarens acceptansnivå baseras på individens 

psykologiska vilja att acceptera en ny teknologi och detta kan beskrivas som användarens 

intention till beteende. Förståelse av intention till beteende gentemot ny teknologi är en 

central aspekt och kan förklaras utifrån individens attityd mot den nya tekniken, som i sin tur 

förklaras av den eventuella konsumentens uppfattning till teknikens upplevda nytta, upplevda 

användarvänlighet samt externa faktorer. Externa faktorerna är en väldigt bred kategori och i 

detta sammanhang kommer externa faktorer omfattas med hjälp av Porters femkraftsmodell. 

Denna sista variant av TAM kommer att tillämpas i studien, detta i syfte att förstå hur 

konsumenter kan förstå samt bestämma sig för att använda kontaktlös betalningsmetod. 

 

2.3.2.1 Theory of Acceptance and Use of Technology 
Efter Davis presentation av TAM, blev det snabbt en allmänt accepterad teori och har citerats 

av många forskare inom forskningsfältet. Modellen har därefter reviderats och 

vidareutvecklats i större utsträckning och är mer anpassbar för specifika miljöer, samt flera 

nya faktorer har tagits till beaktning. Bland annat utvecklade Venkatesh et al., (2003) ”Theory 

of Acceptance and Use of Technology”, UTAUT, som en slags omfattande syntes av tidigare 

TAM-modeller, som även berör Rogers teori om innovationsspridning. I sin helhet förklarar 

UTAUT användarnas inställning mot att adoptera information och kommunikationsteknologi. 

Figur 4 nedan illustrerar modellen. UTAUT tar hänsyn till fyra huvudfaktorer, nämligen 

förväntad prestation, förväntad ansträngning, social influens och underlättande förhållanden. 

De kvarstående fyra variablerna ålder, erfarenhet, kön och grad av frivillig användning 

teoretiseras till att moderera förhållanden inom UTAUT (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 

2003).  
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Figur 5. UTAUT (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003) 

 

Förväntad prestation kan definieras som graden där användandet av en teknologi kommer ge 

nytta till konsumenten i att utföra vissa aktiviteter. Empiriska studier visar att förväntad 

prestation har den starkaste inflytande på intentionen till beteende, samtidigt som ålder och 

kön vägs in på denna relation. Exempelvis tenderar män att påverkas av att användningen av 

att teknologi är uppgiftsrelaterad, samtidigt som åldersklasser avgör hur väl man tar till sig ny 

teknologi. Variabler såsom tidssparande, användarnytta och bekvämlighet är exempel på 

variabler som mäter förväntad prestation, vilket är positivt relaterade till kontaktlös betalning 

(Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003; Yu, 2012)  

Förväntad ansträngning är den grad av enkelhet associerad med konsumenters användande av 

teknologi. Konsumentens ålder kan ha en stor påverkan, då äldre tenderar att uppleva nya 

teknologier som mer avancerade och tar längre tid att bekanta sig med dessa. Även könsroll 

vägs in i olika segment och miljöer. Den tredje variabel som har ett inflytande är erfarenhet. 

Detta avser att ju mer man upplevt, desto lättare har man det för att förstå sig på liknande 

teknologier eller system. Studier visar att förväntad ansträngnings roll avtar med tiden och har 

en framförallt en essentiell roll vid införandet av en ny teknologi (Venkatesh, Morris, Davis, 

& Davis, 2003). 

Social influens tolkas som graden konsumenten påverkas av andra viktiga personer som 

tycker att han/hon bör använda den nya teknologin (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 

2003). Empiriska studier visar att människor blir starkt influerade av sin omgivning. 

Framförallt vänner, familjemedlemmar och personer som man ser upp till, har ett starkt 

inflytande till beslut om att använda nya teknologier (Yu, 2012). Olika individer ser upp till 

olika personer, exempelvis ser vissa barn upp till sina äldre syskon, vissa vuxna tenderar på 

att förlita på sina vänner samt dylikt. Graden av sociala influensen påverkas av konsumentens 

ålder, kön, tidigare erfarenheter samt graden av frivillig användning (Venkatesh, Morris, 

Davis, & Davis, 2003). Den sista variabeln, grad av frivillig användning, tolkar Venkatesh et 

al., (2003) som att användning kan vara frivillig eller obligatorisk, i vissa situationer är 

konsumenten mer tvingad att använda en viss teknologi för att utföra sitt arbete och andra har 
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man en stor valfrihet, detta kan påverka graden av social influens till intentionen för ett 

beteende. 

Underlättande förhållanden hänvisar till konsumenters syn på resurserna och den support som 

finns tillgänglig när kunden ska utföra ett visst beteende. Venkatesh et al., (2003) menar ju 

mer bekant man är med en teknologi som man har använt i en längre period, desto mer ökar 

effekterna av underlättande förhållanden. Detta har sin grund i att sannolikheten att 

förutsättningar för en etablerad infrastruktur finns är större samt problem som uppstår under 

utvecklingen kan angripas och lösas med hjälp av tidigare erfarenhet. Detta är också 

anledningen till att ålder och erfarenhet har ett starkt inflytande på användarbeteende. Enligt 

UTAUT, kan förväntad prestation, förväntad ansträngning och social influens påverka 

intention till beteende att använda en teknologi, medan underlättande förhållanden har en 

direkt påverkan på individers användarbeteende, alltså kan underlättande förhållanden ha en 

avgörande roll till användandet av teknologin. (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). 

UTAUT tillämpas i studien till följd av att den kan förklara vilka faktorer som får en 

konsument att bruka en produkt och eftersom den är en vidareutveckling av TAM. 

 

2.4 Byteskostnader 
Byteskostnader beskriver hur en köpare påverkas av kostnaden som förekommer vid byte till 

ett konkurrerande företags produkt, varumärke, eller tjänst (Au & Kauffman, 2008; 

Klemperer, 1987). Detta innebär att marknaden blir oelastisk, där kunden endast byter 

leverantör ifall kostnaden är tillräckligt låg och att kunden ska känna sig kompenserad för 

bytet (Klemperer, 1995). Denna byteskostnad refereras oftast som en engångskostnad och kan 

handla om en direkt utgift i pengar, men också en indirekt kostnad som kan bestå av 

psykologiska, sociala och fysiska aspekter (Jackson, 1985). Med andra ord behöver man inte 

alltid betala byteskostnaden i mån av pengar, utan det kan istället handla om risk och 

osäkerhet vid byte av produkt eller den tid som krävs för att lära sig om det nya företagets 

produkt. Denna kostnad kan förekomma trots att två företag har identiska produkter 

(Klemperer, 1987).  

Klemperer (1995) kategoriserar byteskostnader i sex olika grupper: 

1. Behov av kompabilitet av existerande utrustning 

För att en viss produkt ska kännas komplett och tillfredställande för kunder, är det önskvärt att 

det finns ett kompatibelt produktutbud med produkten. Tydliga exempel på detta är skrivare 

som kräver färgpatroner, kameror behöver kompatibla linser, rakhyvel med rakblad och 

dylikt. 

2. Transaktionskostnad vid byte av leverantör 

En transaktionskostnad tillkommer oftast genom att konsumenten byter från ena företaget till 

den andra, trots att båda företagen erbjuder identiska produkter till samma priser och med 

samma förmåner. Det kan handla om att säga upp medlemskapet från ena företaget och 

registrera hos det andra. Det kan även handla om att återlämna leasade varor och tjänster samt 

låna om hos alternativa företaget. 

3. Kostnad för att lära sig att använda nya varumärken 

Att byta en produkt eller varumärke från ett företag till ett annat kan innebära ny 

inlärningsprocess. Detta kräver ofta mycket fysiska och psykologiska ansträngningar samt är 
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tidskrävande. Har en konsument bekantat sig med en produkt eller varumärke samt är 

tillfredsställd, finns det incitament till att konsumenten kommer att fortsätta handla från 

samma leverantör. Exempelvis är det ansträngande och tidskrävande att behärska sig nya 

maskiner och system, trots att flertal maskiner är funktionellt identiska. 

4. Osäkerhet angående kvalitén av otestade varumärken 

Att byta från en fungerande produkt mot en ny samt otestad produkt innebär risktagande för 

konsumenten. Detta gör att konsumenten oftast återgår till samma produkt ifall produkten 

tidigare har överträffat förväntningar. Exempelvis återgår konsumenten till att köpa samma 

mediciner som konsumenten vet hjälper samt tidigare har visat resultat, än att köpa ett nytt 

varumärke som sägs ha samma funktioner.  

5. Rabattkuponger och liknande föremål 

Denna typ av byteskostnad förekommer på grund av att företagen ofta försöker ha sina egna 

lojalitetsprogram, som är ett slags belöningssystem för sina trogna kunder. Detta utgör en 

social kostnad för konsumenten vid byte av varumärken. Olika företag erbjuder vanligtvis 

olika förmåner, såsom, restaurangers rabattkuponger och stämpelprogram, flygbolagen ger 

bonus på antal resta mil, matbutiker har bonuspoäng, som senare används för att byta ut mot 

olika priser och förmåner.  

6. Psykologiska kostnader för byte, eller icke-ekonomisk lojalitet gentemot varumärket 

Trots att det saknas direkta ekonomiska resonemang för konsumenten att uppvisa 

märkeslojalitet, kan det föreligga psykologiska hinder som hejdar ett byte av varumärke. Det 

finns psykologiska studier som visar att tidigare erfarenheter, vanor och minnen ligger oftast 

till grund av konsumenternas val och preferenser. Bland annat, som tidigare nämnt, Helsons 

teori om Anpassningsnivå (1964). Människor är även mer lojala till varumärken som de är 

bekanta med vilket förhindrar kognitiv dissonans2. Ett exempel på detta är att många föredrar 

sina egna mammors mat bäst eftersom man är uppväxt med den och lärt sig gilla den. Det blir 

alltså svårt att acceptera att någon annan kan göra bättre mat (Brehm, 1956).  

Det finns ytterligare en kategori som kan kategoriseras under byteskostnad, vilket beskrivs 

som sökkostnad (Shapiro & Varian, Information Rules - A Strategic Guide to The Newtowk 

Economy, 1999b). Sökkostnader kan ses som den tid och/eller resurser som krävs för att finna 

prisinformation om ett alternativt varumärke eller företag (Knittel, 1997). Denna kostnad är 

en sorts alternativkostnad för den tid och resurs som konsumenten istället kunde använt på 

andra aktiviteter. Exempelvis i el- och telefonmarknaden förekommer det en ständig 

prisdjungel. Detta kan tolkas som ett exempel på hur man inte kostnadsfritt kan erhålla 

information. De omfattningar som sökkostnaderna uppgår till, kan bland annat vara en 

anledning kring varför mer konsumenter inte byter leverantör på dessa marknader (Shapiro & 

Varian, Information Rules - A Strategic Guide to The Newtowk Economy, 1999b).  

Flera empiriska studier har visat att dessa kategorier har ett starkt inflytande på 

konsumenternas intention att avstå från att byta leverantör. Upplever konsumenten en hög 

kostnad vid byte av företag, minskas intentionen till att byta (Burnham, Frels, & Mahajan, 

2003). Däremot saknas det empiriskt stöd för ett allmänt accepterat ramverk eller verktyg som 

kan sammanfatta och behandla hela byteskostnaden. Fornell (1992) påstod att en direkt 

mätning av byteskostnad är svårt att fastställa eftersom alla kostnader förknippade till byte av 

                                                 
2 Kognitiv dissonans är en psykologisk teori som detaljerar hur personer förnimmer obehag till följd av att 

människors attityder samt beteenden inte överensstämmer (Klaes & Wilkinson, 2012).  
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leverantör skapar byteskostnader. Detta har medfört att forskare har valt att avgränsa sig till 

en eller ett fåtal kostnader som kan förklara specifika kontexter. 

Gourville (2003) studerade varför konsumenterna inte alltid omedelbart byter bort äldre 

versioner av produkter till den senaste innovativa produkten trots att kostnaden att göra det är 

minimal. Resultaten visade att individer var känsliga mot förändringar som gav relativa för- 

respektive nackdelar och var oftast mer passiva när det gäller nyutvecklade produkter. 

Gourville (2003) menar också att konsumenten inte lätt byter varumärke, detta på grund av att 

konsumenter upplever en sorts förlust när de överger en fördel som de redan besitter. Detta 

innebär att den nyutvecklade produkten måste vara signifikant bättre än den konsumenten 

tillfälligt använder, för att ett potentiellt byte ska äga rum. Byteskostnader ansågs vara 

relevant för denna studie då byteskostnader kan förklara dels finansiella kostnader när man 

byter betalningsmetod till kontaktlöst, men även förklara andra byteskostnader såsom när man 

måste studera de kontaktlösa betalkorten för att förstå vad de kan göra och vilka risker som 

finns. 

 

2.5 Nätverkseffekter 
Nätverkseffekter beskriver fenomenet värdeskapande i ett nätverk. Katz & Shapiro (1985) 

definierar nätverkseffekter som effekten som förekommer när en konsuments nytta av en 

produkt eller service ökar till följd av ökning av antal användare och komplementära 

produkter. Farrell och Klemperer (2007) tillägger att nätverkseffekter också innefattar när 

konsumenternas användande av en produkt eller service har gett intryck samt påverkat andra 

konsumenters beteende och incitament till användandet. Farrell och Saloner (1985) påpekar 

vikten av komplementära produkter och service kring existerande produkter som kan skapa 

mervärde och ge konkurrensfördelar. Katz och Shapiro (1985) utvecklade en oligopolmodell 

som förklarar att ju mer kompatibel en produkt är, desto högre sannolikt att konsumenterna 

värderar produkten högt. Shapiro och Varian (1999b) förklarar att företagen, inom ramen för 

nätverkseffekter, försöker skapa komplementära produkter och service för att i sin tur dra 

fördel av de existerade produkterna. Ett praktiskt exempel på nätverkseffekter är 

mobiltelefoner; Ju fler användare, desto större nytta ger den. Samtidigt etableras andra företag 

som erbjuder olika komplementära produkter och tjänster kring mobiltelefoner, som 

mobilabonnemang, hörlurar med handsfree-teknologi, appar, identifiering och dylikt, vilket 

gör att det skapas ett nätverk kring mobiltelefoner, vilket leder till att mobilens värde ökar. 

Nätverkseffekter kan fördelas i två kategorier, direkta effekter och indirekta effekter. Direkta 

effekter förekommer när en konsuments nytta av en produkt eller tjänst ökar i takt med antalet 

användare. Ett exempel kan göras angående mobiltelefoner; Ju fler användare, desto större 

nytta ger den (Katz & Shapiro, 1985; Farrell & Klemperer, 2007). Indirekta effekter förklaras 

som att konsumentens nytta av en produkt eller tjänst ökar i takt med antal komplementära 

produkter och tjänster som skapas inom nätverken ökar (Katz & Shapiro, 1985). Samtidigt 

kan den komplementära produkten eller tjänsten öka i värde i samband med att 

huvudproduktens användande ökar. Detta medför i slutändan en mer effektiv marknad för 

produkten eller tjänsten . Detta beror på att ju fler aktörer som attraheras till marknaden, desto 

hårdare konkurrens samt större prispressning uppstår. Det medför oftast en lägre 

vinstmarginal, men ökar antal varor som produceras och den totala försäljningen (Farrell & 

Klemperer, 2007). 

Varian och Shapiro (1999b) poängterar att nyckeln till nätverkseffekter är standardisering och 

kompatibilitet, där standardisering underlättar kompatibiliteten. Tirole (1988) påpekar att 
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standardisering undviker tröghet, framförallt när det gäller att bekanta sig med ny teknologi. 

En standardiserad produkt eller tjänst, minskar också sök- och koordinationskostnader 

beträffande att ta fram nya komplementära varor och tjänster. Farrell & Saloner (1985) menar 

att innan standard upprättats, är produkten eller tjänsten oftast främmande, därmed blir 

produktens eller tjänstens nytta låg. För att standardisering ska upprättas, krävs oftast ett 

samspel mellan ett flertal aktörer som tillsammans dominerar och driver en marknad. Endast 

ett fåtal större företag och regeringen kan ha sådan kapacitet att styra marknaden mot en 

gemensam standard (Shapiro & Varian, 1999a). Goldenberg et al., (2010) menar att ju fler 

användare som tar sig en vara eller tjänst, desto mer kommer det intressera och locka till nya 

användare, med andra ord kommer nätverken växa och skapa en så kallad bandvagnseffekt, 

vilket i sin tur driver marknaden gentemot en snabbare tillväxt. Nätverkseffekter förekommer 

i alla branscher och har en extremt stor vikt för att en ny teknologi ska kunna accepteras och 

etableras i en marknad. Inom bland annat betalbranschen kan man applicera nätverkseffekter 

för att försöka förstå hur det kan påverka konsumenten. Denna teori kan alltså ge en bakgrund 

kring hur kortbetalning via NFC-baserad teknologi kan ge nytta för konsumenten när det 

gäller just nätverkseffekter. 

 

2.6 Komplementära varor  
En komplementär vara kan beskrivas som motsatsen till en substitutvara. Ett substitut ersätter 

en annan produkt i ett område där båda uppfyller samma funktioner. En komplementär vara 

används i samband med en annan vara och kompletterar andra varans funktion. Detta kan 

också förklaras som att när efterfrågan ökar hos ena varan, leder det till ökning hos den andra, 

och vice versa (Au & Kauffman, 2008). Komplementära varor har oftast väldigt litet eller 

inget värde när den inte används tillsammans med en annan vara eller tjänst. Detta kan vara 

viktigt för företagen, eftersom komplementära varor har en potential att locka till sig 

användare (Shapiro & Varian, 1999a). Ett stort utbud av komplementära produkter eller 

tjänster avsett för en vara, ökar chansen till att den konsumeras (McAndrews, 1997; Katz & 

Shapiro, 1985). Betalbranschen är ett sådant exempel, ju mer personer som använder sig av en 

betalningsmetod, desto mer utvecklas nya säkerhetsidentifieringar, betalterminaler, appar och 

dylikt som på olika sätt stödjer betalningsmetoden. Detta beror på att det tillförts mer 

komplementära varor som gör att produkten blir mer aktuell att använda sig av. 

 

2.7 Forskningsläge och teoretiska perspektiv 
Betalningsmetoder är något som det bedrivits forskning kring, bland annat av dessa forskare. 

Macleod (2012) poängterade att försäljare insett att ett brett sortiment av betalningsmetoder 

ger möjlighet att ta utökade marknadsandelar och att kontaktlös betalningsmetod var en av 

dem. Två tydliga fördelar var att det gick snabbare att sälja varor samt att det kostar 40 % 

mindre för kontaktlös betalning jämfört med chip och PIN. Möjligheterna för kontaktlösa 

betalningsmetoder ökar också. De kontaktlösa betalningarna i företaget EAT hade vuxit med 

75 % under 2012 och stod för 60 000 transaktioner per månad, vilket är hälften av alla 

kortköp som sker i butiken. Trütsch (2014) diskuterade vidare kring påverkan av kontaktlösa 

betalningsmetoder på spenderande och han kom fram till att det i USA påverkade konsumtion 

positivt. Ökningen i konsumtion uppgick till cirka 8-10 %, detta var ytterligare ett tecken på 

att industrin kan vinna mycket på att ha med kontaktlös försäljning, detta med hänsyn till att 

folk kan uppleva det som värt att handla mer när det går snabbare. Han tror att om 

kortutgivare är mera aktivt inblandade i att dela ut korten, kommer det att leda till att 

spridningsprocessen går snabbare samt att vinsten ökar för företagen. Trütsch argumenterade 
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för att kontaktlös betalningsmetod ökat handeln i USA pga de fanns gott om 

betalningsterminaler och övrig intrastruktursom stödde kontaktlös betalningsmetod. 

Kunkowski samt Polasik (2011) kom fram till att kontaktlös betalningsmetod är en av de mest 

lyckade applikationerna av kontaktlösa teknologin och att betalningsmetoden används av mer 

än 200 miljoner konsumenter runtom i världen samt att denna marknad växer i dagsläget. 

Även de lyfte fram fördelar med metoden, såsom att transaktionsfarten var väldigt hög, 

mycket snabbare än vanliga kort. Kontaktlös betalning ska vara den första elektroniska 

betalningsmetod som kan tävla med kontanter när det gäller hur snabbt betalningsprocessen 

går. Eftersom betalningar kan göras offline, tar det minst tid att slutföra betalningen jämfört 

med alla betalningsinstrument på marknaden. Köer samt servicekostnader minskar och 

dessutom kan detta leda till en utökning i försäljning för försäljare. De tekniska fördelarna 

med kontaktlösa betalningsmetoden gör att den troligtvis långsamt kommer att bidra till 

minskat användande av kontanter. Framgången i kontaktlösa betalkort har till stor del uppstått 

till följd av stora investeringar i kontaktlösa betalterminaler och att den fått understöd från 

Visa samt Mastercard, liksom entusiasm från många kunder. Kontaktlösa betalkort kan bli 

ännu populärare genom att utrusta kort med ytterligare funktioner, såsom exempelvis att man 

bygger in en funktion att använda kontaktlöst betalkort som ett kort för att åka i 

kollektivtrafiken. Även Ondrus samt Pigneur (2009) var positivt inställda till NFC-baserade 

betalningsmetoder och de kom fram till att ett flertal experter i den schweiziska industrin var 

optimistiska angående NFC-baserad kontaktlös betalning. Ett problem var däremot att 

infrastrukturen ännu inte fanns på plats i Schweiz, vilket i sin tur gjorde det svårt för NFC-

baserad kontaktlös betalningsmetod att användas i högre grad. Därför var det viktigt att ägare 

fick försöka vara inblandade i att utveckla infrastrukturen. Kostnaden för implementering kan 

delas olika mellan flera företag, detta ger också utökat incitament till samarbete mellan de 

olika aktörerna.   

Det finns däremot även kritiska tankar gentemot kontaktlös betalningsmetod, Diakos, Briffa, 

Brown och Wesemeyer (2013) sade att det går att avlyssna ett kontaktlöst betalkort, däremot 

måste man vara inom en radie på 20-90 cm om man kan betala för utrustning som kostar cirka 

1500 engelska pund. Det är däremot värt att nämna att de inte använde utrustningen på 

faktiska mobiler eller kontaktlösa betalkort. Gilje (2009) pratade även om hur effektivitet vägs 

av gentemot säkerhet när konsumenter ska överväga kontaktlös betalningsmetod. Rädslan att 

kunna tappa kontrollen över pengar kan få folk att välja chip och PIN. Konsumenter visade att 

det var viktigt att ha begränsat antal PIN-lösa köp och de ville även ha mera individuell 

spenderingsgräns per dag utan att använda PIN. Detta skulle göra konsumenter mindre oroliga 

ifall deras mobiler blev stulna. Många konsumenter tyckte även det var viktigt att det krävdes 

någon slags medveten handling för att genomföra ett köp, inte att man bara höll en läsare mot 

ett kort. Även Apanasevic (2013) kom fram till att det fanns ett flertal faktorer som påverkade 

kontaktlösa betalningsmetoder negativt i västvärlden. Exempel på detta var externaliteter i 

nätverk, den säkerhet som kunder upplevde att betalningsmetoden hade, konsumenternas 

beteende samt att det var oklart kring värdet på NFC-baserade betalningsmetoder. Dessutom 

kan man säga att brist på efterfrågan berodde på brist på konsumentens medvetenhet angående 

vad NFC kan göra, hur funktionellt det är och hur bra det kan vara. På efterfrågesidan, kan 

man säga att ett problem var att det inte verkade finnas någon teknologisk standard, att det är 

brist på NFC-stödda mobiler och att det varit svårt för aktörer att arbeta ihop. Många som 

arbetade inom service relaterat till NFC-betalning kunde inte hålla med om enkla frågor 

gällande affärsmodellen och orsakar även ett problem som liknar hönan och ägget, alltså att 

det är svårt att ge folk terminaler som de kan använda sina kontaktlösa betalkort på. 

Konsumenter begärde dessutom inte heller NFC-baserade betalningsmetoder i större skala.  
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2.8 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
Dessa perspektiv, modeller och teori har valts utefter deras kapacitet till att analysera 

anpassning till nya betalningsmetoder. Porters femkraftsmodell har valts eftersom den kan 

förklara nuvarande betalmarknaden samt kunna ge tydlighet i betalmarknadens och 

framförallt kontaktlösa betalningsmetodens framtidsutsikter och eventuella utmaningar. 

Adoption och Spridning, som har sitt fokus på att förstå och förklara spridningsprocessen vid 

etablering av nya innovationer och teknologier, i detta fall hur kontaktlösa betalkorten med 

NFC-teknologi har spridits i den svenska betalmarknaden. Med hjälp av teorin kan man även 

undersöka vilken stadie kontaktlösa betalningsmetoder ligger i idag, samt identifiera och 

förstå eventuella hot samt möjligheter som tillkommit på vägen under spridningsprocessen. 

Dessutom kompletterar den porters femkraftsmodell till branschanalysen och är god för att 

finna tendenser på framtidsutsikter samt utmaningar för kontaktlös betalningsmetod. 

Konsumentteorin kan beskriva och lyfta fram konsumenternas beteende mot kontaktlös 

betalningsmetod baserad på NFC-teknologi. Denna teori stödjer förståelse av 

spridningsprocessen, betalningsbranschens utveckling samt möjligen kan tyda eventuella 

utmaningar för just kontaktlös betalningsmetod. Eftersom konsumentteorin består av ett stort 

antal teorier som alla förklarar konsumentbeteende i olika situationer och miljöer, har 

multiattribut-modellen samt den teknologiska acceptans-modellen tillämpats för att förklara 

konsumenternas beteende gentemot just kontaktlös betalningsmetod med NFC-teknologi. 

Multiattribut-modellen tillämpas för att förklara vilka attribut i en produkt som kan få en 

eventuell konsument att använda sig av den produkten, medan den teknologiska 

acceptansmodellen istället förklarar konsumenternas förhållande till att använda ny teknologi, 

i detta fall NFC-baserade betalkort som fungerar kontaktlöst.  

Nätverkseffekter är aktuellt eftersom det förklarar hur omgivning och nätverk kan påverka ens 

beslut vid val av betalningsmetoder. Ju större etablerat nätverk en betalningsmetod har, desto 

större inflytande har den på konsumenten. Nätverkseffekter lyfter även fram komplementära 

varor som indirekta effekter, eftersom produkter ofta säljs i sin helhet, alltså även produkter 

och tjänster som funkar som stöd till huvudprodukten är viktigt att beakta. Framförallt när det 

gäller nya teknologier, kan komplementära varor ha stor betydelse vid val av 

betalningsmetoder. Byteskostnader förklarar hinder och kostnader vid ett byte från ett 

varumärke eller produkt till ett konkurrerande varumärke eller produkt, som i sin tur kan 

förklara eventuella invändningar mot kontaktlös betalningsmetod. Dessa modeller, perspektiv 

och teori kompletterar varandra och skapar ett helhetsintryck på branschen, samt kan 

användas för att analysera det empiriska materialet för att ge svar på studiens syfte.  
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3 Metod  

I följande kapitel redogörs den metodologiska ansats som ligger till grund för empirin i denna 

studie. Kapitlet inleds med en diskussion angående kunskapsteoretisk ståndpunkt samt 

forskningsansats som råder i studien. Utöver detta blev även studiens vetenskapliga 

angreppssätt motiverade och därefter diskuteras framställningen av empiri genom att 

diskutera angående vilken insamlingsmetod som tillämpats, urval samt strukturen. Studiens 

validitet samt tillförlitlighet diskuteras avslutningsvis. 

3.1 Kunskapsteoretisk ståndpunkt och forskningsansats 
Vid val av forskningsmetod är kännedomen och förståelse kring de olika traditionella 

utgångspunkterna en viktig process eftersom varje utgångspunkt kan sammankopplas med 

olika forskningsmetoder (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Inom samhällsvetenskapen finns det 

generellt två större ståndpunkter att utgå ifrån, nämligen hermeneutik och positivism (Bryman 

& Bell, 2013). I denna studie har ett hermeneutiskt synsätt tillämpats i syfte att studera, tolka 

och förstå den varför ett fåtal banker satsat på kontaktlös betalningsmetod, vilka utmaningar 

den står inför och vilka framtidsutsikter den har, då hermeneutiskt synsätt möjliggör till att ge 

en djupare förståelse och tolkning av människors beteende (Olsson & Sörensen, 2011). 

Eftersom studien är ute efter att försöka besvara och ge en bild av eventuella framtidsutsikter 

samt utmaningar för kontaktlösa betalkort som är NFC-kompatibla, handlar det inte om säker 

kunskap, som det positivistiska synsättet strävar efter att uppnå (Merriam, 2009). Denna 

studie handlar mer om att få ett tolkande perspektiv utifrån respondenternas påståenden och 

förklaringar, snarare än att sträva efter objektivitet. Sohlberg och Sohlberg (2013) påpekar att 

forskarna inom det positivistiska fältet är eniga om att objektiviteten är en essentiell del för att 

framställa säker kunskap, med andra ord fri från egna värderingar, vilket inte sammanhänger 

för att besvara studiens syfte. Studien har istället pendlat mellan olika delar uppdelade i 

teman, detta i ett försök att förstå helheten (Olsson & Sörensen, 2011). 

Studien utgår även från ett abduktivt forskningssynsätt till att analysera och tolka det 

empiriska materialet. Abduktion är en kombination av induktion och deduktion (Bryman & 

Bell, 2013). Via induktion kan det göras en lägesbeskrivning inom det område man 

undersöker samt förstås av informanter, samt via deduktion ökas i sin tur kunskapen i det fall 

att det görs via tidigare teoretiska förutsättningen. Alltså är abduktion en slags dialog mellan 

ett teoretiskt perspektiv samt resultatet av informanternas förståelse av hur läget är (Olsson & 

Sörensen, 2011). Eftersom denna studie använde sig av informanters ord och tolkningar för att 

förstå hur läget är för kontaktlös betalningsmetod samt undersökte framtidsutsikterna för 

betalningsbranschen och även använde sig av teorier för att kunna förstå och förklara varför 

det ser ut som det gör för kontaktlös betalningsmetod och hur det kan se ut i framtiden, gör 

det att en abduktiv metod blev lämplig för denna studie. 

 

3.2 Val av forskningsmetodik 
Det finns många olika sätt att utföra en studie på och hur man går tillväga bör grundas efter 

studiens syfte. Många författare skiljer sig på två metodologiska utgångspunkter, kvantitativ 

och kvalitativ forskningsmetodik. Vilken man väljer av dessa, hänger samman med studiens 

syfte (Trost, 2010). För att ge svar på studiens syfte, "att undersöka framtidsutsikter och 

utmaningar för kontaktlös betalningsmetod som är NFC-baserad", ansågs en kvalitativ 

forskningsmetodik mest lämpad eftersom denna forskningsmetodik är ute efter att beskriva, 

förklara och tolka en företeelse samt lägger stor vikt på människors upplevelser och 
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uppfattning på verkligheten (Trost, 2010; Merriam, 2009). Enligt Trost (2010) är kvantitativ 

forskning en forskningsmetodik som vanligen går ut på att kvantifiera, i form av mängd, antal 

och storlek, samt har fokus i matematiska beräkningar för att finna kausala samband mellan 

två eller flera företeelser. Denna studie avser inte att kvantifiera, dra statistiska analyser eller 

bevisa något slags kausalt samband, vilket gör den kvantitativa forskningsmetodiken 

olämplig. Merriam (2009) menar att forskare i en kvalitativ studie är intresserade av hur 

individer tolkar sina upplevelser, hur de konstruerar sin värld och vilken mening som de ger 

sina upplevelser. Detta innebär att en djupare förståelse kan genereras kring studieobjekten, 

tillskillnad från en kvantitativ som snarare sträcker sig ut på bredden (Trost, 2010). Ytterligare 

en karaktäristik enligt Merriam (2009) är att studier av kvalitativ karaktär är mer deskriptiva. 

Detta innebär att tyngdpunkten sätts på ord och bilder snarare än siffror för att förklara och 

tolka studieenheterna. 

Nyckeln med kvalitativ forskning är att förstå fenomenet av intresse frånrespondenternas 

perspektiv, inte forskarnas. En andra karaktäristik är att forskarna är det primära instrumentet 

för insamling av data och analys. Detta är till följd av att när forskarna förstått målet med 

studien, är forskarna responsiva och även anpassbara, vilket kan vara idealiskt när man samlar 

in data och analyserar dessa data. Ytterligare fördelar är att forskaren kan expandera sin 

förståelse för ämnet genom verbal kommunikation såväl som kommunikation som inte är 

verbal. Forskare kan även tolka data omedelbart, tydliggöra samt summera material, intervjua 

respondenter för träffsäkerhet av tolkning och utforska ovanliga eller ej förutsägbara svar 

(Merriam, 2009). Till följd av att denna studie avser att intervjua respondenter för att få deras 

perspektiv på kontaktlös betalningsmetod och på så sätt kunna få en djupare förståelse, blev 

kvalitativ forskningsmetod rimlig att tillämpa i denna studie. Studien har även tillämpat sig av 

en iterativ metod, där syftet och frågeställningar har reviderades under studiens gång 

(Merriam, 2009). 

 

3.3 Fallstudie 
Studien har valt att utgå från en fallstudie som handlar om att studera ett fall, en individ, en 

social enhet eller en grupp mer ingående och i detta sammanhang har den kontaktlösa 

betalningsmetoden studerats. En fallstudie betyder att forskarna följer alternativt är med i ett 

händelseförlopp. Studien har möjlighet att vara större eller kanske mindre angående dels tid, 

men även omfattning. Genom fallstudier finns det möjlighet att få insikt i oväntade 

förhållanden som tidigare kan ha varit otydliga alternative ha tolkats annorlunda. Angående 

fallstudier, är det viktigt med förberedelse. Fallstudie har tillämpats i denna studie då det var 

av vikt att få intervjua respondenter angående att förstå varför kontaktlös betalningsmetod är i 

det läge den är i, samt förstå vilka framtidsutsikter kontaktlös betalningsmetod kan ha i den 

svenska marknaden (Yin, 2012). 

 

3.4 Datainsamling 
Det finns ett flertal tillvägagångssätt att insamla det empiriska materialet för en kvalitativ 

forskning, de vanligaste är via diskursanalys av litteraturer, intervjuer och fokusgrupper 

(Bryman & Bell, 2013). Allteftersom studiens resultat baseras på intervjupersonernas 

uppfattning och förklaring om kontaktlösbetalnings metod, samt att kontaktlös 

betalningsmetod är ett relativt nytt fenomen i den svenska marknaden, där endast ett fåtal 

personer besitter rådande kunskap och position och kan uttala sig, ansågs kvalitativa 

intervjuer som ett naturligt val för datainsamlingen (Lantz, 2013).  
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Denna studies resultat lägger stor vikt på respondenternas svar, därför har dessa 

intervjupersoner haft en avgörande roll i studien. För att öka chanserna till intervjuer med rätt 

person, har missivbrev utformats, bestående av en kort presentation om författarna och 

studiens syfte. Enligt Häger (2007) ökar chansen till att de tillfrågade ställer upp på intervju, 

ifall studiens syfte framställs tydligt. För att framförallt hitta rätt intervjuperson som besitter 

den kunskap som behövs för att svara på studiens syfte, har i första hand kontakt med 

respektive banks och organisations kundtjänstavdelning ägt rum, i förhoppning till att rätt 

person med rätt kunskap kunde intervjuas, men även direkt kontakt med personer som tidigare 

uttalat sig om kontaktlös betalning i debatt, press samt andra källor.  

 

3.4.1 Primär- och sekundärdata 
Tidigare forskning tenderar att särskilja två typer av data, primär- och sekundärdata. 

Primärdata avser det empiriska material som genererats av forskarna till att ge svar på sin 

specifika undersökning (Alvehus, 2013). I denna studie består primärdata av svaren från 

intervjuerna. Intervjuerna är semistrukturerade, som också är en av det mest förekommande 

datainsamlingsmetoderna under en kvalitativ forskningsmetodik (Dalen, 2015). En 

semistrukturerad intervju tillämpas med hjälp av en intervjuguide bestående av frågor och 

teman, och har sin fördel i dess flexibilitet (Merriam, 2009). Detta gör att frågorna inte 

nödvändigtvis tas i den kronologiska ordning som står i intervjuguiden, utan kan anpassas 

efter intervjuprocessen, vilket gör intervjuprocessen mer naturlig och flytlig, som i sin tur 

minskar otydlighet, samt ger utrymme för följdfrågor för att tydliggöra eventuella svar. 

Ytterligare karaktäristik av semistrukturerad intervju, är att respondenten har en stor frihet att 

formulera sina svar, vilket kan leda till nya intressanta infallsvinklar som forskarna missat 

(Merriam, 2009). 

Enligt Alvehus (2013) samt Patel & Davidson (2011) består sekundärdata av det empiriska 

material som tagits fram av andra forskare med ett särskilt syfte, men som även kan tillämpas 

i den aktuella undersökningen. Tidigare forskning, litteraturer, rapporter, vetenskapliga 

artiklar samt dagspress har används i studien som sekundärdata för att skapa en djup inblick 

på betalningsmarknaden samt aktuella forskningsfältet. Enligt Dalen (2015) och Häger (2007) 

skapas det en bättre intervjumiljö som i sin tur tenderar att ge en högre kvalité på 

intervjumaterial ju mer pålästa forskarna är inom ämnet. Således har det inledningsvis 

tillämpats en litteraturstudie kring betalningsbranschen innan studien genomfördes, men 

framförallt kring kontaktlös betalmetod med NFC-teknologi för att skapa en grund till ämnet 

samt kunna specificera frågorna till intervjun. 

Den förundersökningen som gjordes visade att den kontaktlösa betalningsmetoden är ett 

relativt nytt fenomen i den svenska marknaden, vilket innebär att omfattande forskning kring 

ämnet är bristfällig, detta gav grund till vidare fördjupning inom ämnet. Studier inom 

områden som hittades hade ofta ett annorlunda perspektiv, exempelvis en avvikande marknad 

eller betalningsmetod. Med hänsyn till den utveckling som sker inom betaltjänster, var det 

därför av intresse att försöka uppnå förståelse kring hur det ser ut för just kontaktlös 

betalningsmetod, då detta var något relativt nytt med stor potential i den svenska marknaden. 

Insamlingen av vetenskapliga artiklar och tidigare forskning har identifierats med hjälp av 

Google Scholar och Söder Scholar. För att hitta de mer relevanta och trovärdiga källorna, har 

de granskats efter deras ursprung och relation till forskningsfronten. Utgångspunkten utgick 

från ett fåtal forskningar inom fältet. Via studiernas referensförteckning hittades nya studier, 

som dels kunde bidra till nya infallsvinklar, men även skapat en tydligare bild på 
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verkligheten. Utifrån detta förhållningssätt har den aktuella forskningsfronten och graden av 

ämnets relevans tydliggjorts. 

 

3.4.2 Val av företag och respondenter 
När det gäller att få en förståelse kring NFC-baserade betalningsmetoders framtidsutsikter och 

utmaningar ur ett bankperspektiv, är ett slumpmässigt urval inte nödvändigt eller att föredra. 

Istället skulle ett strategiskt urval, baserade på mål och expertis vara tillämpbart eftersom 

datainsamlingen avgränsas till aktörer som har störst inverkan på branschen och syftet i fråga 

(Trost, 2010). Det blev en självklarhet att kontakta bankerna, då de har en ledande roll inom 

betalmarknaden där det framförallt är bankerna som erbjuder olika betalningsmetoder. 

Eftersom Danske Bank och ICA Banken var först med att lansera bankkort som stödde 

kontaktlös betalning, blev det givet att komma i kontakt med ICA Banken och Danske Bank 

för att få deras perspektiv på hur det varit med införandet av kontaktlösa betalkort. Det blev 

även av stor vikt att komma i kontakt med andra banker som ännu inte gett ut kontaktlösa 

betalkort i svenska marknaden för att på så sätt kunna förstå helhetsbilden, samt varför dessa 

banker än så länge avstått från att ge sina kunder på svenska marknaden kontaktlösa betalkort. 

Det blev även imperativt att försöka uppnå förståelse kring svenska betalmarknaden i helhet 

samt deras förtroende för kontaktlös betalningsmetod, därför var det även viktigt att få 

intervjuer med Sverige Riksbank till följd av deras insikt i den svenska betalningsbranschen, 

samt PAN-Nordic Card Association, som står bakom ett initiativ till att driva utveckling av 

kontaktlös betalning i den svenska marknaden. Avsikten med studien var att kunna bidra 

genom att ge utökad förståelse kring vilket läge kontaktlösa betalningsmarknaden befinner sig 

i numera, vilka faktorer som i sin tur påverkat kontaktlösa betalningsmarknaden till att vara i 

det läge den är idag samt undersöka framtidsutsikter för kontaktlös betalningsmetod. Totalt 

intervjuades 7 personer från 6 olika verksamheter. Maud Lyckenius samt Linda Elving 

intervjuades från Handelsbanken, Andreas Theorell från Swedbank, Veronica Hedeby från 

ICA Banken, Rosel Berggren från Danske Bank och Fredrik Westerman från PAN-Nordic 

Card Association. Nedan presenteras en översikt av respondenterna samt dess koppling till 

kontaktlös betalning. 

 

Namn Företag Position/Ansvar Företagets koppling till 

kontaktlös 

betalningsmetod 

Plats 

för 

intervju 

Datu

m 

Veronica 

Hedeby 

ICA Banken Ansvarar för Kort & 

Betalningar. 

Erbjuder kontaktlös 

betalningsmetod och har 

även installerat 

betalterminaler i ICA-

butiker. 

Personli

g 

intervju 

- 

2016-

04-20 

Rosel 

Berggren 

Danske 

Bank 

Affärsutvecklare, 

med ansvarsområden 

inom kort och 

betalningar. 

Var först med att lansera 

kontaktlösa betalkorten. De 

genomförde inledningsvis 

en pilotlansering med 1000 

kr och även en tävling där 

de lät två vinnare få en resa 

till London där de kunde 

pröva de kontaktlösa 

betalkorten. Sedan förra året 

får alla Danske Banks 

privatkunder kontaktlösa 

Personli

g 

intervju 

- 

2016-

04-28 
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betalkort. 

Maud 

Lyckenius 

Handelsbank

en 

Chef över privatkort. 

Har 30 års erfarenhet 

inom bankväsenden, 

varav 6 år på 

kortsidan. 

Erbjuder inte kontaktlös 

betalningsmetod till kunder 

i den svenska marknaden i 

dagsläget, däremot finns det 

planer att införa kontaktlös 

betalningsmetod i Sverige. 

Handelsbanken undersöker 

för tillfället alla möjligheter 

gällande detta. De har sedan 

tidigare kontaktlösa 

betalkort i Finland till följd 

av att det fanns gott om 

betalterminaler i Finland. 

Personli

g 

intervju 

- 

2016-

04-25 

Linda 

Elving 

Handelsbank

en 

Affärsutvecklare för 

privatkorten. 

Jobbat med kort, 

kortbedrägerier, 

reklamationer och 

system i cirka tio år. 

Personli

g 

intervju 

- 

2016-

04-25 

Andreas 

Theorell 

Swedbank Produktchef för 

Swish och 

företagstjänster. 

Tidigare arbetat inom 

kort i Swedbank. 

Erbjuder ej kontaktlös 

betalningsmetod, men 

planerar att införa 

kontaktlös betalningsmetod. 

Personli

g 

intervju 

- 

Swedba

nks 

huvudko

ntor i 

Landsvä

gen 40 

2016-

05-13 

Björn 

Segendorf 

Sveriges 

riksbank 

Rådgivare på 

Riksbanken inom 

finansiell stabilitet. 

Är även forskare och 

jobbar framförallt 

med att övervaka de 

tekniska systemen 

som används för 

betalningar och 

värdepapperstransakti

oner. 

Har en roll med att ge ut 

sedlar mynt samt se till att 

betalningsmarknaden är 

effektiv och säker. Har 

också rollen att övervaka 

den finansiella sektorn och 

tillhandahåller rikssystemet 

samt övervakar den 

finansiella sektorn. De 

undersöker bankerna då de 

är de huvudsakliga 

leverantörerna av 

betalningstjänster och de 

undersöker dels tekniska 

standards, hjälper även till 

samt diskuterar emellanåt 

med andra aktörer när 

marknaden behöver en 

knuff. 

Personli

g 

intervju 

- 

Riksban

kens 

huvudko

ntor i 

Brunkeb

ergstorg 

11 

2016-

04-26 

Fredrik 

Westerma

n 

PAN-Nordic 

Card 

Association 

Anlitad som konsult 

av PAN-Nordic Card 

Association som 

Koordinator för 

Contactless Forum. 

 

Tidigare jobbat inom 

SEB inom olika 

Driver utvecklingen och 

koordinerar spridningen av 

kontaktlös betalningsmetod 

via Contactless Forum. 

Huvudk

ontoret 

är 

beläget i 

Malmö 

och 

därför 

har en 

2016-

05-02 
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roller, bland annat 

SEB kort, samt jobbat 

hos VISA Europe 

med ansvarsområden 

inom Baltikum. 

 

telefoni

ntervju 

tillämpa

ts 

 

Tabell 1. Översikt av respondenter och dess koppling till kontaktlös betalning  

 

3.4.3 Genomförandet 
I avsikt att få in den mängd data och framförallt värdefull data för studien, har intervjuguiden 

skickats ut i god tid till samtliga respondenter. Genom detta kan respondenten i god tid bilda 

en bättre uppfattning om intervjuns avsikt samt har en tid att reflektera kring frågorna som i 

sin tur ger ett genomtänkt svar. Ett genomtänkt svar kan även ge utökade möjligheter till goda 

följdfrågor och således kan man utvinna mer omfattande empiri och djupare analyser ur 

intervjun (Trost, 2010). I denna studie skapades det individuellt anpassade intervjuguider för 

respektive intervju, genom specifika frågor beroende på företagets roll inom marknaden samt 

intervjupersonens position och expertis, däremot bestod intervjuguiderna i stort sett av 

gemensamma teman, för att förhålla intervjuerna inom samma ram (Patel & Davidson, 2011). 

Innan intervjuguiden skickades ut, har en pilotintervju genomförts i syfte at testa 

intervjuguiden samt forskarna själva som intervjuare. Detta har lett till korrigeringar i 

intervjuguiden, där otydliga frågor och ord har minimerats efter bästa förmåga (Häger, 2007). 

Ett stort fokus har lagts på att respondenterna ska känna sig bekväma under intervjun i syfte 

att utöka möjligheten till att respondenten ska öppna upp sig och framföra ett informationsrikt 

samtal, därför har samtliga respondenter fått möjligheten att välja dag, tid och plats som 

passar dem (Häger, 2007). Samtliga intervjuer utom en var personliga intervjuer som tog plats 

på respondenternas arbetsplats som befann sig i Stockholm. Arbetsplatsen är starkt förknippad 

med respondenten och betraktas ofta vara en miljö där respondenten känner sig bekväma med 

(Trost, 2010). En intervju genomfördes via telefon på grund av huvudkontoret befann sig i 

Malmö. Samtliga intervjuer hamnade inom ett tidsintervall på 40 – 60 minuter och tanken 

bakom längden på intervjuerna var att försöka få fram så mycket empiri som möjligt för att 

kunna besvara studiens syfte samt frågeställning. 

Innan genomförandet av intervjuerna har samtliga respondenter tillfrågats om det är okej att 

inspelning av intervjusamtalen genomförs. Uppsatsförfattarna har varit tydliga med att 

inspelningen endast kommer användas för studiesyfte, detta för att få respondenternas tillit 

och få dem att vara så bekväma under intervjuprocessen som möjligt. En inspelning skulle 

innebära informationen som insamlats blir sparade och bidra till att forskarna kan lägga ett 

större fokus på intervjuprocessen. Genom att forskarna är mer aktivt deltagande i samtalet, så 

kan följdfrågor ställas vid eventuella oklarheter eller intressanta synpunkter (Häger, 2007). 

Enligt Dalen (2015) kan en del data i en intervjustudie inte täckas av en ljudinspelning, såsom 

den icke-verbala kommunikationen, med andra ord respondentens kroppsspråk, som ibland 

kan ha stor betydelse för vad som egentligen menas med vissa meningar. Under studiens 

intervjuprocess förekom bland annat en del olika kroppsspråk för olika demonstrationer, 

vilket inte gick att ta med i inspelningen, å andra ansågs det tillräckligt med verbal 

kommunikation. För att minimera problematiken, har inspelningarna transkriberats samma 

dag som intervjun och i vissa fall dagen därpå. Intervjuinspelningarna har transkriberats i 

avsikt att underlätta analyseringen. Genom att ha det ordagrant nerskrivet på ett dokument blir 

det också lättare att jämföra olika svar från olika respondenter (Dalen, 2015). 
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3.5 Reliabilitet 
Reliabilitet är den grad som resultat i en studie kan replikeras. Alltså, ifall studien kommer att 

få samma resultat ifall den upprepas. Reliabilitet är ett återkommande problem i 

samhällsvetenskap till följd av att mänskligt beteende aldrig är statiskt. Det kan skilja sig från 

gång till gång. Studien använder sig av en kvalitativ forskningsmetodik, alltså läggs en stor 

tonvikt på tolkningar av empiriska materialet som insamlats via kvalitativa intervjuer (Patel & 

Davidson, 2011). Reliabilitet i en forskningsdesign baseras på antagandet att det finns en enda 

verklighet och att studera den gång på gång kommer att ge samma resultat. Detta är viktigt när 

man försöker upptäcka kausala förhållanden mellan olika variabler samt upptäcka lagar som 

förklarar ett fenomen (Merriam, 2009). 

Merriam (2009) hävdar att kvalitativ forskning inte ämnar omvandla mänskligt beteende till 

lagar, utan snarare att beskriva samt förklara världen såsom dem som lever i världen upplever 

det. En kvalitativ studie kommer troligtvis inte kunna få sitt resultat helt och hållet replikerat, 

däremot innebär det inte nödvändigtvis att resultatet i studien på något sätt förminskas. Det 

kan istället innebära att det finns flera tolkningar på samma data. Den viktiga frågan för 

kvalitativ forskning är om resultaten är konsistenta med det data som samlats in. Det viktiga 

är att istället för att andra forskare ska replikera resultatet, bör man sträva efter att andra 

forskare förstår att resultaten är goda, alltså konsistenta och något man kan lita på. Frågan 

handlar alltså mera om att resultaten går väl ihop med insamlad data, att den subjektiva 

tolkningen är logisk och resonligt. Därför kan olika tolkningar av samma data vara okej tills 

det påvisas nya bevis som i sin tur påvisar att det gamla resultatet var felaktigt. 

Denna studie är en kvalitativ studie och således är det väldigt svårt att replikera ett exakt 

likadant svar, även om det är fullt möjligt att dra liknande slutsatser. Då data samlats in med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer och det inte finns några lagar om hur en person kommer 

att svara och då en kvalitativ studie i överlag inte söker efter kausala samband mellan olika 

variabler, gör det att reliabiliteten minskas. Däremot har samtliga respondenter god mängd 

erfarenhet av betalningsbranschen, vilket i sin tur höjer tillförlitligheten. Det finns givetvis 

fler aktörer på marknaden som kunde ha intervjuats, vilket i sin tur gör att tillförlitligheten 

kan dras ner. 

 

3.6 Validitet 
Validitet handlar om förmågan hos ett mätinstrument att mäta det som ska mätas, alltså att rätt 

sak mäts (Olsson & Sörensen, 2011). När man diskuterar validitet, kan man ta upp intern 

validitet samt extern validitet (Yin, 2012). Intern validitet handlar om huruvida studien 

undersöker det som studien avser att undersöka samt hur väl slutsatsen går ihop (Patel & 

Davidson, 2011). Denna typ av validitet är mest intressant vid undersökningar som är 

förklarande (Yin, 2012), däremot är denna studie inte förklarande. Denna studie avser inte att 

dra några slutsatser utifrån kausala samband, utan är istället av en karaktär som är 

beskrivande. Angående forskning inom fallstudier, är det av vikt att dra hållbara slutsatser, 

vilket i sin tur innebär att man på ett gott vis ska uttala sig utifrån de intervjuer samt övrigt 

källmaterial som samlats in. Den information som framträtt genom den empiriska 

undersökningen vägdes sedan samman i analyskapitlet, detta i syfta att kunna ge upphov till 

en mer heltäckande bild av hur det ser ut för kontaktlös betalningsmetod i Sverige, varför det 

ser ut som det gör samt hur framtidsutsikterna är. I syfta att stärka intern validitet, har 

intervjumallar tillämpats som skickats till samtliga intervjupersoner för att de skulle erhålla 
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möjlighet att få se frågorna i förväg samt förbereda svar på ett gott vis. Genom att 

källmaterialet är genomtänkt och valet av analysenheter har motiverats, bör det anses att den 

interna validiteten är god, vilket i sin tur kommer att ge goda grunder för slutsatser med goda 

grunder. Utöver detta, är även samtliga respondenter individer som har höga positioner och 

erfarenheter inom betalningsmarknaden, vilket i sin tyr stärker intern validitet. 

Extern validitet handlar om hur resultatet från en undersökning kan generaliseras till andra fall 

(Yin, 2012). Yin (2012) sade att detta kriterium är ett hinder vid fallstudier. Däremot är det 

analytiska generaliseringar som är av intresse vid fallstudier och att fokus ligger på att istället 

generalisera ett resultat gentemot teori. Detta innebär att det är viktigt att ha en förstudie för 

att på så vis ha en god bas bestående av relevanta teorier samt vara medveten om den tidigare 

forskningen som gjorts inom det valda området (Yin, 2012). Inför valen av respondenter, 

gjordes om omfattande undersökning angående den tidigare forskningen relaterad till 

kontaktlösa betalningsmetoder, vilket i sin tur ger en god teoretisk grund att luta sig gentemot. 

En extern validitet i studien kan även stärkas genom att få sina resultat replikerade inom ett 

flertal områden. Genom att dels undersöka bakgrunden till varför ett fåtal banker valt att satsa 

på kontaktlös betalningsmetod, men att även undersöka vilka utmaningar kontaktlös 

betalningsmetod står inför i den svenska marknaden och vilka framtidsutsikter den har, 

kommer det att leda till att det finns ett utökat utrymme gällande jämförelser. 

 

3.7 Källkritik 
Respondenterna är givetvis personer med sina egna åsikter och de behöver inte nödvändigtvis 

representera det som deras företag står för och behöver inte heller ge en objektiv syn på hur 

det ser ut i den svenska betalningsbranschen. Andreas Theorell arbetar med Swish och inte 

med kontaktlös betalningsmetod, däremot har han tidigare arbetat inom kort tidigare samt 

besatt goda kunskaper inom betalningsbranschen. Till följd av att ICA Banken och Danske 

Bank har lanserat de kontaktlösa betalkorten, kan det givetvis leda till att de får en lite extra 

positiv syn på kontaktlös betalningsmetod. Då Handelsbanken samt Swedbank än så länge 

inte lanserat de kontaktlösa betalkorten i Sverige, gör det att de eventuellt är lite extra 

skeptiska gentemot den kontaktlösa betalningsmetoden. Att det fanns en risk att det blev lite 

vinklat var givet, därför var det viktigt att försöka väga av de olika perspektiven gentemot 

varandra samt försöka få en helhetsbild genom att även intervjua andra respondenter som 

bland annat arbetade inom PAN-Nordic Card Association samt Sveriges riksbank. Det är även 

värt att nämna att dessa respondenter troligtvis undvek att uppge känslig information som inte 

ska komma ut till allmänheten, även om det gjorts medvetna försök att undvika att ställa 

känsliga frågor. Även källor med äldre information har emellanåt tillämpats och även om det 

gjorts försök att hitta senaste möjliga informationen, har det inte alltid gått. I syfte att försöka 

ha så aktuell information som möjligt, har frågor ställts till respondenter gällande denna 

statistik och det var i syfte att stärka detta, alternativt uppdatera till senaste möjliga 

informationen. Samtliga källor tillämpade i studien har granskats och källornas aktualitet har 

bekräftats genom andra källor som stödjer dem samt genom att fråga respondenter om denna 

information.  
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4 Empiri 

I följande avsnitt presenteras först de olika respondenterna som intervjuats samt de företag 

samt myndigheter de arbetar inom. Därefter kommer viktig data att presenteras i olika teman.  

4.1 Marknaden i dagsläget och var marknaden är på väg 
Segendorf hävdade att den svenska marknaden är i början av en omvandling. Marknaden har 

sett likadan ut de senaste 20-40 åren och bankerna har en dominerande ställning i marknaden. 

Ett exempel på detta är att alla mer eller mindre har ett konto hos banken. Det finns många 

nya aktörer som är ickebanker, såsom Izettle, medan andra är processinnovatörer, såsom 

Klarna, som hjälper till att initiera betalning och skapa en betalningskanal som konsumenten 

inte hade tillgång till utan Klarna. Den nya tekniken skapar förändringar i efterfrågan samt 

möjligheter att möta efterfrågan. E-handel är ett exempel på detta, alltså att nya behov 

uppstår, såsom att man vill ha betalningslösningar som är säkra när man handlar på nätet. 

Detta till följd av att det inte alltid är säkert att uppge sitt kortnummer till någon man ej 

känner.  

Segendorf pratade även om att strukturförändring är tvådimensionellt, dels nya aktörer och 

dels ny teknik. Man ser även en skillnad i hur olika generationer av konsumenter beter sig, 

exempelvis har personer tillhörandes äldre generationer en högre tendens att använda sig av 

kontanter. Sverige har stor tillit till betalningssystem, räckvidden för de betalningssystemen 

Sverige har, det råder stordriftsfördelar i betalningssystemen, vilket har lett till att de är 

någorlunda billiga att använda, även utbildningsgraden och demografin har påverkat. 

Samhället rör sig alltmer gentemot ett samhälle som är kontantlöst. Detta till förmån för andra 

betalningsmetoder. Exempelvis under 2014 hade Riksbanken gjort en intervjuundersökning 

där de bland annat frågat folk om vad för betalningsmetod de använde senaste gången de 

köpte något, under 2010 hade 40 % svarat att de hade betalat med kontanter medan 2014 hade 

det varit 20 %.  

 

4.2 Utmaningar och problem för kontaktlös betalningsmetod 
Under intervjuerna framträdde det tydligt att det än så länge inte satsats storskaligt på 

kontaktlös betalningsmetod. I dagsläget har ett fåtal banker erbjudit kontaktlösa betalkort till 

sina kunder.  

Segendorf förklarade att den svenska marknaden, som tidigare nämnt, rör sig alltmer 

gentemot ett kontantlöst samhälle, ett samhälle där kortbetalningar ersätter kontanter. Det 

finns statistik från Riksbankens undersökningar som visar att denna utveckling har ökat de 

senaste åren, där under 2012 hade 40 % uppgett att de använt kontanter, medan under 2014 

uppgav 20 % att de använt sig av kontanter, samtidigt har kortbaserade betalningar ökat 

drastiskt, enligt Segendorf. Sverige är idag ett välutvecklat kortland och man har under många 

år kunnat betala väldigt små belopp även med kort, enligt Elving. Till följd av detta, enligt 

Segendorf, har den svenska marknaden inte haft ett behov av nya betalningsmetoder i samma 

utsträckning som andra marknader. Det svenska folket är relativt nöjda med dagens 

betalningssystem, som är både säkert och smidigt. 
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Segendorf förklarade även att det handlar också om att när NFC-teknologin kom till runt 

2010-talet, höll marknaden på att gå från magnetremsan till chip och PIN som 

betalningsmetod, och många aktörer inom bankväsendet samt handeln hade nyligen investerat 

stora summor för övergången till chip och PIN. Detta innebar att aktörernas investering skulle 

gå om intet och därför valde man att avvakta med en satsning på NFC-baserade betalningar. 

Till följd av detta, är infrastrukturen för kontaktlös betalningsmetod ännu inte på plats i 

Sverige.  

Elving sade att den kontaktlösa teknologin har etablerats och utvecklats mycket successivt i 

andra länder och anledningen till detta har bland annat varit att dessa länder hade en större 

kontantanvändning och att en övergång till kontaktlös betalkort ansågs vara en större 

framgång. Eftersom de satsat på kontaktlös betalning, hoppade de över en teknikgeneration. 

Den föregående teknikgenerationen användes alltså inte i en del länder, vilket gjorde det mera 

lukrativt att hoppa över till den senaste teknikgenerationen, enligt Segendorf. Utöver detta, 

nämnde Elving att kontaktlös betalningsmetod inte är så mycket snabbare än chip och PIN, 

vilket gjort att aktörer samt konsumenter i Sverige inte haft samma behov av att införa 

kontaktlös betalningsmetod som en del andra länder. Eftersom kontaktlös betalningsmetod är 

idag i ett tidigt stadie i den svenska marknaden, har det lett till en problematik som liknar 

hönan och ägget, alltså att det är svårt att få igenom kontaktlösa betalningar ifall det inte finns 

mycket kontaktlösa kort, men å andra sidan är det också svårt att få igenom kontaktlösa 

betalningar ifall det inte finns många betalterminaler som stödjer kontaktlösa betalningar. Det 

är alltså en fråga om infrastruktur, enligt Westerman. Hedeby poängterade att denna 

utveckling bör utvecklas hand i hand för att etableringen ska ta fart. För att utvecklingen ska 

sättas igång, krävs det att bankerna och aktörerna i marknaden blir mer villiga att investera 

och detta sker om det föreligger potentiella vinster eller andra fördelar för aktörerna.  

Samtidigt har ICA Banken, Danske Bank samt ett fåtal andra kortutgivare redan under senaste 

åren levererat kontaktlösa betalkort till sina kunder enligt Berggren. Både Hedeby från ICA 

Banken samt berggren från Danske Bank hade poängterat att responsen gentemot kontaktlös 

betalningsmetod varit väldigt god bland deras konsumenter sedan lanseringen. För Danske 

Bank var konsumenterna fundersamma över var de kan använda sina kontaktlösa betalkort. 

Berggren sade att det finns, som tidigare nämnt, ett problem: Infrastrukturen har ännu inte 

varit på plats i Sverige. Det förekom även funderingar och en del oro kring varför man fått 

sådana betalkort och hur dessa fungerade enligt Hedeby. 

Hedeby och Berggren lyfte även fram ett problem som handlade om att få konsumenten att 

känna sig trygga med den nya kontaktlösa betalfunktionen. Segendorf diskuterade ytterligare 

kring detta och sade att detta är till följd av att i det fall att en konsument blir bestulen sitt 

kontaktlösa betalkort, innebär det att förövaren eventuellt kan genomföra kontaktlösa köp och 

ej behöva knappa in en kod. Däremot finns det säkerhetsåtgärder, såsom att man kan ställa in 

maximalt antal kontaktlösa köp man kan göra per dag. Emellanåt kommer däremot 

korthandlarna att behöva knappa in PINkod som en extra säkerhetskontroll, vilket också sker 

slumpmässigt, enligt Hedeby och Berggren.  

Det framgick genom Hedeby att ICA Banken varit väldigt noga med att ha respekt för det 

faktum att kunder kunde vara oroliga kring säkerheten i de kontaktlösa betalkorten. Ett 

exempel är att om någon skulle komma över det kontaktlösa betalkortet samt göra obehöriga 

köp med det, kan den som drabbats av bedrägeriet ersättas. Även Berggren förklarade att man 

kan få hjälp ifall någon stulit ens kontaktlösa betalkort och genomfört olovliga köp med det. 

Det genomförs då en utredning och då kan Danske Bank ersätta offret i det fall att det visar 

sig ett bedrägeri har skett. 
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Segendorf pekade ut att det fanns ytterligare ett orosmoment kring säkerheten i NFC-baserade 

betalkort, nämligen avlyssning av de kontaktlösa betalkorten. Ett frågetecken som lyftes fram 

var oron angående att någon kanske kan initiera en betalning genom att hålla en slags 

betalterminal mot ens bakficka ifall man har sitt kontaktlösa betalkort där. Däremot hade inte 

Segendorf hört om någon sådan händelse utomlands. Även Westerman talade om att det kan 

upplevas som en nackdel att konsumenter oroar sig för att andra personer ska kunna avlyssna 

deras kontaktlösa betalkort och genomföra transaktioner medan offret är ovetandes.  I det fall 

att kunden verkligen inte vill ha kontaktlös betalningsmetod, fanns det möjlighet att som kund 

hos ICA Banken att stänga av NFC-tekniken i sitt bankkort, enligt Hedeby. Hedeby uppgav 

däremot att det upplevdes vara långsökt att någon skulle försöka att göra bedrägerier genom 

att avlyssna kontaktlösa betalkort.  

“Det finns ofta barnsjukdomar i en början.” (Segendorf, 2016) 

Enligt Segendorf, förekommer det ofta osäkerhet samt funderingar när nya lösningar tas fram 

eller nya produkter och tjänster etableras som tidigare är relativt okända i marknaden. I och 

med att kontaktlösa betalningsmetoden är ett relativt nytt fenomen i den svenska marknaden 

och ligger i startfasen är det inte märkligt att det finns brister. Det kan behövas tid för att en 

betalningsmetod, såsom mycket annat, kan komma att utvecklas samt bli stabil. Ett exempel 

på denna problematik var, som tidigare nämnt, konsumenters oro för avlyssning. Med andra 

ord måste man låta det ta sin tid innan allting blir bättre och kontaktlös betalningsmetod kan 

uppnå sin fulla potential, enligt Segendorf. Utöver att det varit frågetecken angående säkerhet 

bland konsumenter, nämnde även Berglund att om man har flera kort i plånboken som 

innehåller NFC-teknologi, kan det leda till att korten stör varandra och gör att man måste 

plocka ut korten ur plånboken för att dem ska fungera. 

Samtliga respondenter menar att VISA och MasterCard har varit inblandade samt haft en 

avgörande roll i utveckling av nya betalningsmetoder, framförallt för de kontaktlösa 

betalkorten. Det finns även en stor drivkraft från dessa företag angående att införa kontaktlösa 

betalningsmetoder. Theorell menade att regelverken mer eller mindre är uppsatta av VISA 

samt MasterCard eftersom dessa företag ger upphov till nätverken inom branschen. 

Framförallt har dessa företag själva enorma nätverk som gör att de har tillgång till en stor 

mängd data på marknaden såsom konsumenternas köpbeteende, tendenser och liknande. 

Utifrån detta har undersökningar och prognoser framställts som i sin tur används som 

underlag för diskussioner om eventuella problem samt utmaningar för aktörerna, enligt 

Lyckenius, Theorell och Westerman. Theorell uppgav att problematiken som uppstår i sådana 

situationer är när aktörerna på marknaden för denna dialog med varandra angående hela 

processen och hur risken ska fördelas, alltså vem som ska hållas ansvarig för vilken del i den 

kontaktlösa transaktionsprocessen och när risken övergår till en annan part. I den svenska 

marknaden har det historiskt sett länge funnits en konkurrens om att sälja betaltjänsten till 

konsumenterna. Segendorf samt Theorell uppgav att detta innebär att bankerna och andra 

aktörerna i marknaden konkurrerar med varandra gällande avgifter, villkor och ansvar inom 

betalbranschen. 

En del konsumenter behöver även informeras om kontaktlös betalningsmetods existens medan 

andra, enligt Westerman, kan komma att behöva utbildas kring hur en kontaktlös betalning 

går till. Även butikspersonal kan behöva en viss grad av utbildning.  

Genom att vara först ut med hela paketet i marknaden upplevde Hedeby att ICA Banken till 

en viss del haft ett inflytande för att få den svenska marknaden att röra på sig, både för att få 

andra aktörer inom marknaden att agera, men även ICA-kunderna, som fått testa tekniken. 
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Även Berggren anser att Danske Banks lansering har varit bidragande till att upplysa nya 

betalmetoden.  

I denna lansering har ett flertal aktörer och avdelningar varit inblandande, där tekniken ska 

fungera i kassan, samt i terminalen. Korten skulle certifieras av MasterCard samt testas 

ytterligare. Även utbildningsinsatser gjordes samt mycket internkommunikation, 

marknadsföring och liknande. Implementeringsprocessen av kontaktlösa betalningsmetoden 

har varit ett slags projekt, som bedrevs till stor del tillsammans med MasterCard som 

korttillverkare och Oberthur som mjukvaruutvecklare. Hedeby menar att samarbete mellan 

dessa parter har varit av stor betydelse för utvecklingen av kontaktlösa betalningar med NFC-

teknologi. 

“Det måste vara enkelt att genomföra, det måste vara snabbt att genomföra 

den, och det måste vara säkert.” (Westerman, 2016) 

Nya betalningsmetoder som etableras uppfyller olika behov och passar olika miljöer. 

Exempelvis är Klarnas betalningsmetoder är mera anpassade för e-handel, Swish är en 

betalningsmetod som går på att man kan göra betalning i realtid från konto till konto och det 

är en betalningsmetod man kommer att bygga mer kring i framtiden, enligt Theorell. Theorell 

samt Segendorf uppgav att NFC-baserade betalningsmetoder är mest lämpade för butiker. 

Westerman uppgav att en tillit måste finnas mellan konsumenten och kortutgivaren. Theorell, 

Segendorf och Westerlund nämnde att en gemensam nämnare för nya betalningsmetoder är att 

de ska vara enkla, snabba och säkra. Den allra viktigaste aspekten är att den måste vara säker, 

alltså teknisk säker så att den inte kan manipuleras utav någon, samt att konsumenterna måste 

känna tryggheten för företagen. Något värt att komma ihåg, är att banker, i synnerhet 

storbanker, har myndigheter såsom Riksbanken och Finansinspektionen som håller koll på 

dem. Detta eftersom man som bank förväntas att kunna leverera tjänster som omfattas av god 

säkerhet till sina kunder. Som en uppstickare i betalningsbranschen, kommer inte exempelvis 

Finansinspektionen att hålla samma hårda koll på en. Däremot kommer man bli mera bevakad 

då man börjar lyckas erbjuda tjänster i större volymer till konsumenter och man börjar bli 

alltmer använd, enligt Segendorf och Theorell. 

 

4.3 Syn på framtidsutsikter för kontaktlös betalningsmetod 
Det finns ett flertal fördelar med kontaktlös betalningsmetod. Det främsta är att det går 

snabbare än övriga betalningsmetoder och att det är enklare, enligt Westerman. Detta gör att 

kontaktlös betalningsmetod blir mer attraktivt, och framförallt i specifika miljöer såsom 

butiker, kafeterior och lunchrestauranger där det tillkommer långa köer som man vill arbeta 

igenom snabbt, enligt Theorell, Lyckenius och Berggren. Detta skapar alltså incitament för 

restauranger och butiker att implementera kontaktlös betalningsmetod, eftersom små 

marginaler på tiden kan vara avgörande angående om kunder avstår från att komma in, samt 

även blir en kostnad för företaget i sig, enligt Theorell, Segendorf samt Westerman. 

”Börja blippa är ju nog inte så svårt, det är ju egentligen det lättaste av 

alla de här betalmetoderna.” (Hedeby 2016) 

Hedeby anser inte att det existerar ett hinder för att lära sig använda kontaktlös betalning, 

konsumenterna har trots allt övergått från kontanter till kort med chip och PIN. Hedeby menar 

istället att kontaktlös betalning är den enklaste betalningsmetoden av dem alla.  

“Det handlar inte om någon revolution, det handlar mera om en evolution” 

(Westerman, 2016) 
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Hedeby uppgav att betalkortet fortfarande kan göra vanliga chip och PIN-betalningar, men en 

ytterligare funktion har lagts till, som i sin tur har möjliggjort kontaktlösa betalningar. 

Westerman delade denna tanke och tydliggjorde att det inte handlar om en helt ny 

banbrytande betalningsmetod, utan snarare om en naturlig utveckling av betalningsbranschen. 

Många respondenter verkade vara eniga i att en betalningsmetod ska vara enkel, snabb och 

säker. Det rådde delade meningar om säkerheten i kontaktlösa betalkort, i övrigt var alla eniga 

om att det var snabbare och enklare. Det fanns däremot fördelar angående säkerhet angående 

kontaktlös betalningsmetod, såsom exempelvis att man inte behöver lämna ifrån sig sitt 

kontaktlösa betalkort ifall när man gör ett köp, utan man kan istället hålla i kortet under hela 

köpprocessen. Bland annat dessa fördelar ledde till att nästintill alla respondenter hade höga 

förhoppningar för kontaktlös betalningsmetod och upplevde att det skulle bli stort i Sverige. 

Enligt Hedeby och Berggren, hade deras konsumenter gett en positiv respons till kontaktlös 

betalningsmetod, vilket i sin tur ger en ökad förhoppning om att kontaktlös betalningsmetod 

kan bli mera tillämpat i Sverige i framtiden. Berggren trodde att kontaktlös betalningsmetod 

kommer att bli en standard i Sverige och Hedeby nämnde att kontaktlöst redan är en standard. 

Det skulle krävas att någon väldigt bra betalningsmetod kommer in för att kunna konkurrera 

ut kontaktlös betalningsmetod, men det skulle krävas väldigt mycket för att lyckas med det, 

enligt Berggren.  

Flera banker och andra marknadsaktörer såsom MasterCard, Visa, aktörer som levererar 

betalningsterminaler och dylikt, har, enligt Westerman, fört en dialog för att föra in kontaktlös 

betalningsmetod i Sverige. Detta via Contactless Forum, som är en del av PAN-Nordic Card 

Alliance. Ett flertal intressenter för en dialog med varandra och tanken bakom Contactless 

Forum var att se till att alla håller varandra uppdaterade kring spridningen av NFC-terminaler 

samt NFC-baserade betalkort. I forumet planerar de exempelvis hur det ska gå till med 

terminalerna, korten och dylikt. De hade via detta börjat planera med varandra om hur 

spridningen av kontaktlös betalningsmetod skulle gå till. Tanken är att varje konsument i 

Sverige ska kunna genomföra 50 % av sina köp kontaktlöst i Sverige vid december 2017, och 

kring år 2020 ska man kunna genomföra 100 % av sina köp med kontaktlös betalningsmetod, 

enligt Westerman. Det finns även andra företag som haft en påverkan i att sprida kontaktlös 

betalningsmetod, fast att man använder mobilen istället och ett exempel är Apple Pay, som 

tillåter konsumentens mobil att genomföra kontaktlösa betalningar baserade på NFC-

teknologi, enligt Westerman. Detta har på så sätt uppmuntrat till utökat användande att 

kontaktlös betalningsmetod, även om det just i Sverige inte funnits i så hög grad, enligt 

Westerman.  

Sverige rör sig alltmer gentemot ett kontantlöst samhälle enligt bland annat Hedeby, 

Segendorf, Lyckenius och Elving. De flesta respondenterna var övertygade om att kontanter 

försvinner till slut, men att det kan ta lång tid tills dess och detta beror på att kontanter än så 

länge har en funktion i samhället. Enligt Segendorf, gillar vissa att kunna känna på pengarna. 

Det har ett slags sentimentalt värde. Vissa har dessutom haft svårt att använda nyare 

betalningsmetoder, detta till följd av att man gärna använder äldre betalningsmetoder om man 

tillhör en äldre generation, enligt Segendorf. 

Segendorf tror mera på att betalningsmarknaden i framtiden kommer att vara fragmenterad 

och att man eventuellt kommer att behöva ha flera appar i framtiden för att garantera att man 

kan betala hos alla försäljare, detta till följd av att det kanske kommer att finnas väldigt många 

betalningsmetoder. Westerman tyckte att alla nya aktörer som kommer in på marknaden gör 

att det blir mer fokus på utvecklingen av betalningsmetoder, alltså att det blir alltmer viktigt 

att göra det enklare, snabbare samt säkrare för konsumenter när nya betalningsmetoder införs. 

Detta till följd av att det uppstår konkurrens på marknaden mellan de olika 
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betalningsmetoderna och att aktörerna gärna vill att konsumenterna använder just deras 

betalningsmetod för att genomföra sina köp. Utöver detta, pressas priserna för de nya 

betalningsmetoderna ner till följd av att man vill konkurrera med varandra, enligt 

Westerman.  Theorell nämnde att det sällan är den allra bästa produkten eller tjänsten som blir 

mest använd av konsumenterna, utan snarare det företag som har bäst säljare. Med detta 

syftade Theorell på bäst marknadsföring samt att det är av stor vikt att sluta strategiska 

allianser i syfte att stärkas. Detsamma gällde den kontaktlösa betalningsmetoden. Däremot 

kommer den kontaktlösa betalningsmetoden, som tidigare nämnt, troligtvis vara ett alternativ 

för många konsumenter och ett givet val när man har bråttom till tåget och vill hinna göra ett 

köp i en kiosk innan tåget åker.  

Många respondenter trodde alltmer på att man kommer att sköta betalningar via mobiler 

längre fram, exempelvis kontaktlös betalningsmetod sker redan idag med hjälp av bland annat 

Samsung Pay. Berggren sade att det är sannolikt att betalningar i mobilen långsamt kommer 

att tillämpas i allt högre grad, då konsumenter gärna vill ha så mycket som möjligt i mobilen. 

Då kommer korten istället att mera vara en backup i de fall när det inte går att använda 

mobilen för att genomföra en betalning. Även Lyckenius och Elving verkade dela dessa 

tankar, likaså Hedeby. 
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5 Analys 

I följande avsnitt analyseras det empiriska materialet med hjälp av teorier, perspektiv och 

modeller. Porters femkraftsmodell och Rogers innovationsspridning kommer att behandlas i 

centrum och i dessa kommer även andra perspektiv samt modeller att ytterligare förklara 

samt styrka och även komplettera företeelser inom dessa. 

5.1 Potentiella nyetablerare 
De kontaktlösa betalkorten erbjuds i dagsläget av några banker, bland annat Danske Bank 

samt ICA Banken. Banksektorn domineras av ett fåtal banker som har bland annat 

stordriftsfördelar, vilket gör att etablerade aktörer inom betalmarknaden kan ha lägre 

kostnader per enhet än nyetablerare. Banker har ofta ett stort förtroende bland kunder 

eftersom de har i historiskt sett levererat betaltjänster i alla möjliga former, samtidigt är 

bankerna under tillsyn vilket ger en ytterligare säkerhet. Detta i sin tur gör att nyetablerare 

kan ha utökad svårighet att träda in i branschen, enligt Porter (1983). Nyetablerare måste 

antingen ha någon betallösning som uppfyller ett unikt behov alternativ överpresterar en 

befintlig betalningsmetod. Den kontaktlösa betalningsmetoden fungerar snabbt, smidigt och 

enkelt, framförallt i specifika miljöer såsom butiker där många kunder behöver genomföra 

sina köp snabbt och butikerna kan ha långa köer samt vilja arbeta igenom dem snabbare. 

Bland annat aktörer som är ickebanker kommer med jämna mellanrum på nya 

betalningsmetoder som i sin tur kan hota bankernas position på marknaden. 

Bland annat Apple, Google och Samsung har etablerat sig i den kontaktlösa 

betalningsmarknaden, men inte i den svenska marknaden än. Dessa företag är globala jättar 

med enorma kapital att leka med, dessutom har de en väldigt bra image med många lojala 

kunder. Swish, som fungerar som en realtidsbetalning, eventuellt kan konkurrera med 

kontaktlöst betalning i det fall att det införs i butiker.  

Dessutom går detta samman med det Theorell sade, att det inte alltid handlar om att den bästa 

produkten lanseras och adopteras i samhället, utan en stor del ligger i företagens strategier att 

nå ut till marknaden samt sälja in dessa till kunderna. Skulle dessa globala jättar etableras 

inom den svenska betalningsmarknaden, vilket sannolikt kommer att ske, kommer det i stort 

att gynna marknaden, till följd av mer intensiv konkurrens och att utvecklingen av kontaktlös 

betalningsmetoden kan ta fart på riktigt, däremot kan det missgynna bankerna. Det finns även 

en del fintech-bolag som kommer in i Sverige emellanåt med nya betalningslösningar som är 

anpassade för konsumenters behov. Theorell förklarade att en stor anledning till varför Swish 

blev så stort i Sverige, berodde på att det var ett bankgemensamt samarbete och bankerna i 

Sverige hade redan en väldigt stor användarbas när de införde Swish. Till följd av detta, fick 

helt plötsligt stora delar av Sverige tillgång till Swish och den spreds väldigt snabbt till följd 

av det. Detsamma kan man säga om exempelvis Apple Pay skulle lanseras i Sverige, som 

redan har en stor användarbas i den svenska marknaden, skulle det innebära att de helt 

plötsligt skulle kunna bli stora konkurrenter till bankerna angående kontaktlös 

betalningsmetod. 

De nya jättarnas mobila plånböcker är baserade på bankernas betalkort. Man använder alltså 

en app istället för ett kort. Detta kan få befintliga kunder att byta från kontaktlösa betalkort till 

exempelvis Apple och det är inget som hindrar kunderna från att göra det ifall Apple Pay 

skulle lanseras i Sverige. Det blir alltså ingen större byteskostnad för en kund, bortsett från 
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processen att lägga in sin kortinformation i appen. Att svenska banker redan är i den svenska 

betalbranschen, verkar inte avskräcka nyetablerare nämnvärt mycket. Detta då ett flertal 

fintechbolag utmanar svenska banker inom ett flertal områden som banker förr inte utmanades 

inom. Detta då banker inte alltid är lika snabba som fintechbolag med att införa ny teknologi. 

Det behöver inte bara handla om Apple Pay, som är baserad på NFC-teknologi, utan det kan 

givetvis handla om andra vitt skilda betalningsmetoder som kan konkurrera med kontaktlös 

betalningsmetod i stort, detta då Segendorf tidigare pratade om att det eventuellt kommer att 

uppstå en fragmentering på marknaden som i sin tur gör att kunderna kan bli tvungna att välja 

mellan flera olika betalningsmetoder.  

Bankerna är välkända varumärken med goda betaltjänster, vilket i sin tur gör att nyetablerade 

kan ha utökade svårigheter att träda in i marknaden enligt Porter (1983). Det finns även 

nätverkseffekter som kan uppstå när fler konsumenter skaffar kontaktlösa betalkort, detta kan i 

sin tur öka efterfrågan för kontaktlösa betalkort då fler ser andra använda dem. I och med 

detta, kan även ytterligare stordriftsfördelar uppstå för kontaktlösa betalmetoden till följd av 

att ju fler som använder den kontaktlösa betalmetoden, desto fler enheter sprids de fasta 

kostnaderna över. Betalterminaler byggs ut dag för dag och det finns redan idag 

betalterminaler i Sverige, även om en stor del av dem är avstängda. Då fler betalterminaler 

som stödjer kontaktlös betalningsmetod installeras, kommer det troligtvis att leda till en 

ytterligare utökning i efterfrågan angående kontaktlösa betalkort vilket i sig ger upphov till 

ytterligare stordriftsfördelar. En stor anledning till varför NFC-baserade kontaktlösa betalkort 

inte utökats i Sverige, är till följd av att få velat investera i kontaktlösa betalkort samt 

kontaktlösa betalterminaler och övriga komplementära varor samt tjänster relaterat till 

kontaktlös betalningsmetod i Sverige, då Sverige redan innan varit relativt sent med att införa 

chip och PIN. Eftersom Sverige var sena med att införa chip och PIN, ledde det till att få ville 

investera i kontaktlös betalningsmetod då de precis blivit klara med chip och PIN. Nu har 

aktörer nyligen börjat investera i kontaktlösa betalningsmetoden, vilket bör förhindra att 

aktörerna kommer att införa en ny kortbaserad betalningsmetod under en viss tid. 

 

5.2 Leverantörers förhandlingskraft 
Samtliga respondenter var mer eller mindre eniga om att MasterCard samt VISA var viktiga 

när det gällde utvecklingen av olika betalmetoder, och framförallt betalkort. MasterCard och 

VISA är två aktörer som ger ut kort till bland annat banker i Sverige. Då det är relativt få 

korttillverkare i Sverige i förhållande till banker, gör det att leverantörerna får en stark 

förhandlingsmakt i det avseendet, speciellt med hänsyn till att bland annat VISA samt 

MasterCard är viktiga i att se till att informera sina nätverk om olika företeelser på 

marknaden. Det är även värt att nämna att just VISA och MasterCard har en dominerande 

ställning bland dessa korttillverkare. Det framkom bland annat att MasterCard varit till stor 

hjälp att få ut betalterminaler som stödde kontaktlös betalningsmetod, i synnerhet då den 

största utmaningen för bland andra Danske Bank varit att få butikerna samt övriga säljföretag 

att lockas till att införa betalterminaler som bland annat stöder NFC-baserade betalningar. 

Danske Bank verkade även också MasterCard ha varit viktigt för. Utifrån intervjuerna, 

framträdde det att MasterCard samt Visa hade en väldigt hög förhandlingskraft med bankerna 

och kan påverka väldigt mycket inom betalbranschen om de önskar. Dels är MasterCard och 

VISA starkt delaktiga i att sätta upp regelverken för vad som ska gälla för nya 

betalningsmetoder, framförallt kortbaserade, eftersom de besitter en stor del av informationen 

gällande marknaden samt gör prognoser för vad som kommer att hända längre fram då alla 

köp som görs med deras kort registreras. De ser även marknadstendenser och på så sätt kunna 
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komma på idéer som är anpassade för dessa marknadstendenser samt delger sina 

samarbetspartners, såsom banker, om denna information.  

Det finns en viss konkurrens med fintech-bolag som erbjuder digitala betalningsmetoder, 

däremot är bankerna starkt förankrade till kort från Visa och MasterCard än så länge och 

konkurrerar mer eller mindre med icke-bankaktörer som erbjuder nya digitala betalmetoder. 

Bankerna kommer troligtvis inte lämna korttillverkarna, i synnerhet då exempelvis chip och 

PIN är väletablerat, och även kontaktlös betalningsmetod längre fram troligtvis kommer att 

expanderas i Sverige, bland annat i form av kort.  

 

5.3 Hot från substitutvaror och tjänster 
Man skulle kunna definiera alla andra betalningsmetoder som inte är kort baserade på 

kontaktlös teknologi som substitutvaror. Det finns ett flertal olika konkurrerande 

betalningsmetoder. Bland annat finns Swish, SEQR, Android Pay, Samsung Pay, Apple Pay 

och liknande. Exempelvis kontanter minskar och användande av kort ökar istället. På samma 

gång finns det ett behov av snabbare betalningar, bland annat leder snabbare betalningar till 

kortare köer, vilket i sin tur kommer att locka folk till att tillämpa kontaktlösa 

betalningsmetoder. Samtidigt kan man inte bortse från substitutvaror, däribland vissa som i 

dagsläget har väldigt stor potential. 

Rent praktiskt så kostar det i princip inte att byta betalningsmetod, om man istället vill 

använda SEQR QR-kodbetalning eller Swishbetalning, handlar det mer om att man laddar ner 

en ny app och därefter genomför köpet på det andra sättet då dessa olika betalningsmetoder i 

stort sett är kopplade till individens bankkonto. Som tidigare förklarat, uppfyller olika 

betalningsmetoder olika behov och är mest lämpade i specifika miljöer. Den kontaktlösa 

betalningsmetoden är mest lämpad för miljöer där beloppen är små och man vill minska 

köerna, bland annat lunchrestaurangerna. Exempelvis Swish handlar om realtidsbetalningar 

från konto till konto, vilket leder till att det går fort att överföra och det kan vara bra när man 

vill ha betalningen direkt. Fysiska kontanter kanske skulle vara mera lämpligt när man 

handlar på torget. Därmed ger inte byte av betalningsmetod nödvändigtvis samma effektivitet 

oavsett miljö. Att exempelvis betala med Swish i lunchrestauranger, med antagandet att 

butiker nu tar emot swishbetalningar, kommer att leda till en längre process att genomföra köp 

jämfört med vanliga betalkort och således ta längre tid att gå igenom kön. De kontaktlösa 

betalkorten är en evolution av chip och PIN, som är allmänt accepterad och även ges i stor 

grad av just banker, som, såsom tidigare nämnt, har en stark relation med sina kunder. Detta 

gör att det blir svårare för substituerade betalningsmetoder att ta över kortmarknaden. 

Däremot i det fallet att bankerna skulle välja att gå in på något nytt, kan det förekomma ett 

större hot.  

Samtliga intervjupersoner trodde på att den kontaktlösa betalningen kommer framöver sakta 

men säkert att förflyttas till mobilen. Detta anses inte som ett hot mot kontaktlösa betalkorten, 

utan mer som en evolution av teknologin.  

 

5.4 Konkurrens mellan befintliga aktörer 
När respondenterna diskuterade konkurrens, var de i överlag eniga om att konkurrens var 

något som förbättrade tjänster. Ingen riktigt stor reklamkampanj hade skett i Danske Bank 

samt ICA Banken efter att de infört sina kontaktlösa betalkort. Eftersom det är relativt få 

konkurrenter inom kontaktlösa betalkort, har det gjort att det inte är så mycket konkurrens än 
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så länge. Det är även värt att nämna att konkurrensen från chip och PIN inte är nämnvärt 

stark, detta då kontaktlös betalningsmetod är en extrafunktion som lagts in i somliga bankers 

betalkort som sedan tidigare kan genomföra köp med chip och PIN. I dagsläget är kontaktlös 

betalningsmetod i det stadiet att konkurrens behövs för att det kommer att leda till en snabbare 

spridning och att konsumenterna får en bättre slutprodukt. Däremot råder det mer konkurrens 

inom betalningsbranschen generellt. Detta till följd av att ett flertal nya betalningsmetoder 

införts och dessa betalningsmetoder kan ta marknadsandelar från andra betalningsmetoder. Ett 

exempel var Swish, alltså då vissa gjorde betalningar i realtid via Swish istället för att skicka 

betalningar via överföring genom bankens hemsida. Däremot ansågs det vara bra då 

konsumenter nu får möjligheten att betala på det vis som passar dem. Segendorf ansåg att det 

inte var något negativt med konkurrens från bland annat icke-bankaktörer förutsatt att 

konkurrensen skedde på lika villkor och var rättvisa. Det existerar någorlunda höga 

byteskostnader när man byter bank då man blir tvungen att kontakta samtliga relevanta parter 

om sitt bankbyte, och att man även måste förstå vad den nya banken erbjuder vilket i sig 

minskar konkurrens då konsumenter har mindre incitament till att byta banker, detta handlar 

alltså om när man byter från bank som inte erbjuder kontaktlös betalningsmetod till bank som 

erbjuder kontaktlös betalningsmetod. Det finns annars ingen nämnvärd byteskostnad när man 

byter från chip och PIN till kontaktlös betalningsmetod då kontaktlös betalningsmetod är 

inbyggd i de vanliga betalkorten som exempelvis ICA Banken och Danske Bank erbjuder.   

 

5.5 Kunders förhandlingsstyrka  
Man kan hävda att konsumenter än så länge inte påverkar kontaktlös betalningsmetod 

nämnvärt mycket. Detta till följd av att kontaktlösa betalkort mest är en naturlig evolution av 

betalningsmarknaden, snarare än en revolution, enligt Westerman. Kontaktlös betalning 

erbjuds än så länge som ett tillägg på vanliga betalkort. Responsen bland kunder har varit 

positiv hos både Danske Bank samt ICA Banken. Det är förvisso ett fåtal aktörer än så länge 

som erbjuder de kontaktlösa betalkorten, men fler kommer genom tiden att erbjuda 

kontaktlösa betalkort. Byteskostnaden för att byta bank är dessutom någorlunda hög, då man 

måste informera relevanta parter om sitt bankbyte. En stor anledning till varför köparna än så 

länge inte har nämnvärd makt på marknaden är till följd av att kontaktlös betalningsmetod än 

så länge inte är standardiserat till följd av att det inte finns en stor infrastruktur, med andra ord 

finns det en väldigt låg indirekt nätverkseffekt. Ifall det skulle uppstå en standardisering av 

kontaktlös betalningsmetod i marknaden och flera aktörer gav sig in i marknaden som en 

konsekvens av detta, kommer det att utöka konsumenternas förhandlingskraft till följd av att 

de kan få de olika aktörerna att börja konkurrera med varandra i en högre grad. Det råder låg 

standardisering av kontaktlös betalningsmetod och detta leder till att konsumenterna i 

dagsläget inte kan driva aktörerna på marknaden till att agera gentemot varandra i högre grad. 

Deras förhandlingsförmåga är relativt låg för tillfället, däremot handlar det om en ny 

teknologi. I det scenariot att kontaktlös betalningsmetod standardiseras samt ger upphov till 

nätverkseffekter, blir det viktigt för bankerna att undersöka hur konsumenterna kommer att 

bemöta den nya betalningsteknologin.  

Enligt multiattribut-modellen (Huber, 1974), kan man säga att en konsument kan lockas till att 

börja använda kontaktlös betalningsmetod till följd av att den är enklare samt snabbare att 

använda jämfört med andra betalningsmetoder. Dels behöver man inte räkna, såsom fallet vid 

kontanter, och dels går det snabbare till följd av att man inte behöver trycka in en PINkod. 

Om kunden däremot tycker att det är viktigt med säkerhet och inte gillar att man kan råka ut 

för att någon stjäl ens kontaktlösa betalkort och genomför köp med det, kan det däremot vara 

något som leder till att konsumenten inte tar till sig det kontaktlösa betalkortet. Det finns 

förvisso säkerhetsåtgärder, men om kunden inte vill behöva ställa in max antal köp som man 
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kan göra med ett kontaktlöst betalkort, eller ogillar att behöva låta bankerna göra en 

undersökning i det fall då ett bedrägeri kan ha skett, kan detta leda till att konsumenten inte 

tar till sig det kontaktlösa kortet. Individer som är kunder hos banker som inte erbjuder 

kontaktlös betalningsmetod kan alltså eventuellt avstå från att gå till banker som erbjuder 

kontaktlöst betalkort till följd av detta.  

Till följd av att det handlar om ny teknologi, och att det är i startfasen, är det viktigt att 

undersöka hur konsumenter kan uppfatta den nya teknologin. Med hjälp av teknologiska 

acceptansmodellen är detta möjligt (Rogers, 2003). För att en konsument ska vilja adoptera 

kontaktlös betalningsmetod, krävs det att upplevd nytta, alltså att produkten uppfyller ett 

behov hos personen, bland annat att de som arbetar samt har korta luncher kanske har bråttom 

när de ska genomföra sina transaktioner under lunchrasten. Dessa personer kommer 

antagligen att se en stor nytta i kontaktlösa betalkort. Detta kan givetvis variera från person 

till person. Dessutom behöver man också uppleva att den är enkel att använda, alltså 

användarvänlig. I och med att kontaktlös betalningsmetod är den enklaste betalningsmetoden 

hittills, kan den troligtvis upplevas som väldigt användarvänlig. Ett exempel kan vara äldre 

individer som kanske tvekar på att använda ny teknologi.  

Därefter kan man tillämpa UTAUT för en djupare förståelse. Angående Förväntad prestation, 

kan man säga att eftersom kontaktlös betalning är ett tillägg på vanliga betalkort och utöver 

detta även en förbättring av, kommer detta troligtvis upplevas som något som ger 

konsumenten nytta i att utföra köp. Ett exempel är när kunden ska genomföra ett köp i en 

butik och har bråttom till tåget. Ifall många kunder använder sig av kontaktlösa kort, kommer 

kön att minskas snabbare än om alla använde chip och PIN. Förväntad ansträngning kommer 

antagligen vara låg, detta då kontaktlös betalningsmetod egentligen är enklast av alla 

betalningsmetoder. Man behöver enbart hålla det kontaktlösa kortet gentemot en betalterminal 

som kan läsa av den. Det är snabbt och enkelt. Därför påverkar troligtvis inte faktorer såsom 

ålder samt kön. Erfarenhet kan ha en positiv inverkan då betalningsmetoden förenklats 

jämförts med tidigare och kunden kan uppskatta att det är enklare samt snabbare jämfört med 

tidigare betalningsmetoder. Social influens kan ha en inverkan, däremot blir det till följd av 

att kontaktlös betalningsmetod sprider sig. När folk upptäcker att andra personer i deras 

omgivning använder kontaktlös betalningsmetod, kommer det eventuellt att väcka en 

nyfikenhet. Detta kommer troligtvis att ske när kontaktlös betalningsmetod sprids via 

planeringen som sker inom Contactless Forum. Grad av frivillig användning är hög, detta då 

bankerna enbart lagt till kontaktlös betalning som en extra funktion utöver exempelvis den 

tidigare chip och PIN. Därför måste inte kunderna använda kontaktlös betalningsmetod för att 

genomföra sina transaktioner. Underlättande förhållanden bör egentligen vara en god sak för 

kunden här, då kunden är någorlunda bekant med betalningsmetoder i sig. Kontaktlös 

betalningsmetod är egentligen en förenkling av tidigare betalningsmetoder då man egentligen 

bara behöver hålla kortet gentemot betalterminalen. Ett problem är däremot att det än så länge 

inte finns en stor infrastruktur, vilket gör det svårt att använda de kontaktlösa betalkorten i 

dagsläget.  

Än så länge kan man säga att faktorerna, social influens, förväntad prestation samt förväntad 

ansträngning gör det osannolikt att intentionen till beteende. Underlättande förhållanden har 

en direkt effekt som gör att man troligtvis inte tar till sig teknologin än så länge om man inte 

är kund hos Danske Bank eller ICA Banken, som ger ut dessa betalkort till sina kunder.  men 

detta grundar sig främst på att det inte finns mycket infrastruktur på plats i dagsläget, snarare 

än att kontaktlösa betalkort i sig är något som inte är önskvärt. Mer eller mindre samtliga 

faktorer kommer alltså troligtvis att påverkas positivt i samband med att infrastrukturen 

utökas med hjälp av den planering som sker inom Contactless Forum.  
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5.6 Spridning och adoption 
(1) Innovationen i detta fall kan definieras som det kontaktlösa betalkortet som är baserad på 

NFC-teknologi. (2) Kommunikationskanalerna har än så länge inte används så mycket för 

kontaktlös betalningsmetod i Sverige, åtminstone har det inte satsats mycket på 

marknadsföring, enligt respondenterna. De banker som erbjuder kontaktlös betalningsmetod 

har sett till att förmedla detta för sina kunder. (3) Tid är inblandad på tre sätt i spridningen av 

en teknologi. Angående beslutsprocessen, kan man hävda att Sverige ännu är i ett tidigt stadie 

angående kontaktlös betalningsmetod. Sverige verkade i överlag ännu vara någonstans kring 

övertalningsstadiet, då många konsumenter ännu verkade vara oroade angående säkerheten i 

de kontaktlösa betalkorten. Då kontaktlös betalningsmetod ännu är i ett tidigt stadie, finns det 

fortfarande många konsumenter som inte vet om dess existens, alternativt har aldrig sett en 

kontaktlös betalning genomföras. Det var exempelvis ett skäl till varför Danske Bank införde 

sin tävling där en person vann en resa till England och fick pröva sitt kontaktlösa betalkort, då 

det är en mera förekommande betalningsmetod där.  

Angående innovationsbenägenhet, verkade ordet “early adaptor” vara något som förekom ofta 

i intervjuer, vilket gör att man kan säga att Sverige än så länge är i det stadie där tidiga 

innovationsadoptörer tar del av kontaktlös betalningsmetod. De andra grupperna, alltså den 

tidiga majoriteten, den sena majoriteten och eftersläntrarna, kommer antagligen att tillkomma 

i samband med att infrastrukturen är på plats, de indirekta nätverkseffekterna ökas och fler 

dels får kännedom om kontaktlös betalningsmetod, men framförallt får möjlighet att använda 

de kontaktlösa betalkorten i fler ställen. Eftersom kontaktlös betalningsmetod idag har 

kommit till de tidiga innovationsadoptörerna, kan man säga att de är i slutet av ett gap som 

uppstår till följd av att ny teknologi inte rakt av betyder vinst. Entusiaster kommer att 

uppskatta innovationen, men många vet inte hur man använder den, vilket är naturligt då det 

inte finns många betalterminaler i Sverige än så länge som stödjer NFC-baserade betalningar. 

Tid var även inblandat i takten som folk tar till sig innovationen, och i detta fall sprider sig 

kontaktlös betalningsmetod relativt långsamt. Det framkom i intervjun med Westerman att det 

finns en oskriven plan att cirka 50 % av alla köp ska kunna ske via kontaktlös betalning kring 

december 2017 och att drygt 100 % av alla köp ska kunna ske med kontaktlös 

betalningsmetod under 2020. Med tiden kommer alltså de indirekta nätverkseffekterna att 

stiga då exempelvis aktörerna i Contactless Forum försöker se till att varje konsument ska 

kunna genomföra 50 % av alla köp via kontaktlös betalningsmetod vid december 2017 och 

100 % av alla transaktioner vid år 2020. Detta kommer att ske genom att bland annat 

infrastrukturen ökas och att fler butiker skaffar betalningsterminaler som stödjer NFC-

teknologi. I den takt där innovation sprids, kan man säga att det i dagsläget har gått långsamt. 

Som tidigare nämnt, är spridningen av kontaktlösa betalkort i stadiet där tidiga 

innovationsadoptörer tar del av kontaktlös betalningsmetod. Det gör att spridningen än så 

länge har varit relativt begränsad till följd av att enbart Danske Bank samt ICA Banken 

erbjuder kontaktlös betalningsmetod till sina konsumenter i dagsläget. När fler banker börjar 

erbjuda kontaktlös betalningsmetod, kommer takten där folk tar till sig kontaktlös 

betalningsmetod att vara mycket mer drastisk, i synnerhet om de följer det mönster som ICA 

Banken och Danske Bank har följt, där de ger sina konsumenter tillgång till de kontaktlösa 

betalkorten direkt. Exempelvis Danske Bank och ICA Banken är nischbanker och exempelvis 

aktörer såsom Apple och Samsung kommer troligtvis att ge ett väldigt stort antal personer 

tillgång till kontaktlös betalningsmetod i samband med att de erbjuder konsumenter i svenska 

marknaden kontaktlös betalningsmetod. Då kommer alltså troligtvis spridningen av kontaktlös 

betalningsmetod att växa markant. Spridningen kommer alltså öka exponentiellt och som 

tidigare nämnt sade Westerman att tanken är att konsumenter ska kunna genomföra 50 % av 
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sina köp kontaktlöst i december 2017 och 100 % av köpen kontaktlöst år 2020, vilket kräver 

en stark spridning av kontaktlös betalningsmetod om detta ska kunna ske. Efter att 

storbankerna gett sina kunder de kontaktlösa betalkorten, kommer troligtvis spridningstakten 

att avta drastiskt då de allra flesta konsumenterna i Sverige kommer att kunna ha ett 

kontaktlöst betalkort. 4) Det sista elementet är det sociala systemet. Man kunde definiera 

Sverige som det sociala systemet. I dagsläget har det gått långsamt att sprida kontaktlös 

betalningsmetod genom Sverige, men det beror på, som tidigare nämnt, främst att 

infrastrukturen inte är på plats, som i sin tur beror på att aktörerna i marknaden ännu inte haft 

ett behov av att erbjuda sina konsumenter kontaktlös betalningsmetod. Kontaktlös 

betalningsmetod kommer alltså att sprida sig genom det sociala systemet när aktörerna börjar 

erbjuda sina kunder kontaktlös betalningsmetod. 

 

5.7 Koppling till tidigare forskning 
MacLeod (2012) hade kommit fram till att försäljare förstått vikten av att erbjuda flera 

betalningsmetoder för att kunna ta utökat antal marknadsandelar. Det är svårt att hävda att 

kontaktlös betalningsmetod nödvändigtvis gör att butiker får fler marknadsandelar, däremot 

kan det bidra till att vissa kunder som har bråttom kanske gör ett snabbt köp i just butiken som 

erbjuder kontaktlösa transaktioner. I denna studie framträdde det istället att det förvisso är 

viktigt att erbjuda kunderna fler betalningsmetoder, men däremot är det även av vikt att 

nämna att det inte verkar som om införseln av kontaktlös betalningsmetod än så länge får 

konsumenter att vilja få tag på ett kontaktlöst betalkort. Längre fram kommer, som tidigare 

nämnt, fler banker att erbjuda sina kunder och då kan det bli mer aktuellt för konsumenter att 

få ett kontaktlöst betalkort, däremot. Denna studie har på så sätt inte kommit fram till liknande 

slutsatser som Macleods studie än så länge och på så vis inte kunnat bidra till att stärka 

resultaten i Macleods studie. Däremot återstår det som tidigare nämnt att se hur det kommer 

att se ut i framtiden. 

Trütsch (2014) pratade om att den kontaktlösa betalningsmetoden påverkade konsumtion 

positivt. Många respondenter verkade inte riktigt tro att kontaktlös betalningsmetod 

nödvändigtvis kommer att påverka handelsfrekvensen speciellt mycket och Berggren verkade 

vara den som var optimistisk angående att handelsfrekvensen skulle påverkas. Anledningen 

till att många inte tror att handelsfrekvensen inte påverkas mycket, kan bero på att kontaktlös 

betalningsmetod är en evolution från chip och PIN. I många andra länder hade man övergått 

från kontanter till kontaktlös betalningsmetod och alltså hoppat över en teknikgeneration. 

Därmed gick man från att alltså få räkna bland annat kontanter i butiker till att istället kunna 

genomföra betalningar kontaktlöst, vilket i sin tur kan ha påverkat konsumenter till att ha gjort 

flera köp. Denna studie har därmed kommit fram till något annorlunda jämfört med Trütsch 

och på så sätt kunna väcka frågor kring varför Trütsch och denna studie kom fram till olika 

resultat. Trütch hade diskuterat om att betalningsterminaler samt övrig infrastruktur som 

stödde kontaktlös betalningsmetod redan var spritt i USA, vilket i sin tur ökade 

handelsfrekvensen. Angående denna studie, däremot, nämndes det av bland annat av 

Segendorf samt Westerman att Sverige varit relativt sena med chip och PIN samt att många 

andra länder istället hoppat över en teknikgeneration genom att införa kontaktlös 

betalningsmetod, vilket kan vara en förklaring till varför respondenter i Sverige i överlag inte 

verkade tro att kontaktlös betalningsmetod skulle påverka handelsfrekvensen nämnvärt 

mycket. Trütsch trodde även att om kortutgivare är mera aktiva i att dela ut korten, kommer 

det att bidra till att spridningsprocessen går snabbare. Det verkar även vara fallet i Sverige, 

där fler banker planerar att börja erbjuda sina kunder kontaktlösa betalkort. Detta kommer 

högst sannolikt att resultera i att fler konsumenter börjar använda kontaktlösa betalkort.  
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Kunkowski samt Polasik (2011) hade lyft fram att kontaktlös betalningsmetod var väldigt 

lyckat och lyfte även fram att transaktionsfarten var snabbare än vanliga kort. Respondenterna 

verkade vara eniga angående att den var snabbare, utöver detta kom Pigneur samt Polasik 

fram till att köer samt servicekostnader minskar, något som framträdde även i denna studie. 

De nämnde även att framgången i kontaktlös betalningsmetod berodde väldigt mycket på 

MasterCard samt VISA och i denna studie framträdde det också väldigt tydligt att VISA samt 

MasterCard har en avgörande roll när det gäller bland annat hur det kommer att gå för 

kontaktlös betalningsmetod. Denna studie har kunnat bidra till att stärka resultaten i Polasiks 

samt Kunkowskis studie, detta med hänsyn till att vikten av fördelarna i kontaktlösa 

betalningskorten belysts samt att VISA och MasterCard haft väldigt avgörande roller när det 

gäller spridningen av kontaktlösa betalkort. 

Denna studie hade, likt Ondrus samt Pigneur angående NFC som betalningsmetod i Schweiz 

(2009), kommit fram till att infrastrukturen ännu inte fanns på plats i Sverige, även om många 

tror att kontaktlös betalningsmetod är något som många konsumenter kommer att ta till sig. 

Detta kommer troligtvis att komma i samband med att aktörerna inblandade i Contactless 

Forum fortsätter att göra sina insatser för att sprida kontaktlös betalningsmetod. Denna studie 

har kunnat bidra till att stärka resultaten i Kunkowski och Polasiks studie och påvisat 

betydelsen av god infrastruktur när det gäller införande av nya betalningsmetoder, samt den 

roll som MasterCard och VISA spelar vid utvecklingen av nya betalningsmetoder. 

Diakos et al., (2013) kommenterade att det är möjligt att avlyssna ett föremål som man kan 

använda för kontaktlös betalningsmetod. Å andra sidan användes aldrig kontaktlösa betalkort 

i studien, vilket i sin tur gör att det är svårt att kommentera om det faktiskt går att använda på 

kontaktlösa betalkort. I denna studie verkade många av respondenterna uppleva att 

avlyssningen inte var ett sannolikt scenario och en väldigt långsökt väg. Däremot kan vi inte 

utesluta möjligheten till problematiken. Enligt respondenterna finns det en stor oro bland 

konsumenterna, vilket beror på att kontaktlösa betalningsmetoden är ett relativt nytt fenomen 

för den svenska marknaden. Samtidigt finns det säkerhets åtgärder såsom betalkorten måste 

vara tillräckligt nära för att terminalen och kortet ska kunna läsa av varandra, sedan görs 

slumpmässiga kontroller som konsumenterna får ange sin PIN. Denna studie har i stort sett 

kommit fram till liknande slutsatser som Diakos et al., och kan styrka bådas slutsatser. 

Gilje (2009) hade diskuterat om hur konsumenter vägde säkerhet gentemot effektivitet när de 

skulle överväga kontaktlös betalningsmetod. I denna studie framträdde det att konsumenter i 

svenska marknaden var väldigt positiva till kontaktlös betalningsmetod, däremot verkade det 

största frågetecknet angående karaktäristik i betalningsmetod ha att göra med just säkerhet. 

Däremot framträdde det även att man troligtvis kan råda bot på detta genom att informera 

kunderna om de säkerhetsåtgärder som finns för kontaktlös betalningsmetod, bland annat att 

man kan ställa in max antal köp man kan göra per dag, att man slumpmässigt kan bli tvungen 

att knappa in PIN, att man givetvis kan bli ersatt av banken i det fall att ens bank kommer 

fram till att man råkat ut för ett bedrägeri. Somliga kunder begär emellanåt att få stänga av 

sina kontaktlösa betalkort, detta då de kan ha upplevt kontaktlös betalningsmetod som osäker 

och istället enbart betala via chip och PIN, alltså betala via en medveten handling. De kom 

fram till att kunder gärna ville kunna sätta individuella gränser för hur mycket man kan 

spendera under en dag. Denna studie har kunna bidra till att stärka resultaten i Giljes studie då 

det framträtt genom intervjuerna att konsumenterna i överlag varit positiva till kontaktlös 

betalningsmetod, men att många konsumenter oroat sig för just säkerheten. Det framträdde 

även i denna studie att man troligtvis kommer att behöva informera kunderna om säkerhet i 

kontaktlös betalningsmetod för att få konsumenterna att få mer tilltro för kontaktlös 

betalningsmetod. 
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Apanasevic (2013) nämnde att det fanns ett flertal problem som drabbade kontaktlös 

betalningsmetod vilket i sin tur även uppkom i denna studie. Ett exempel var nätverkseffekter, 

alltså att det inte finns många som använder kontaktlös betalningsmetod, vilket gör att det är 

svårt att utöka antal individer som nyttjar kontaktlös betalningsmetod. Många aktörer hade 

haft svårt att samarbeta i Apanasevics (2013) studie och i Sverige verkar istället många 

aktörer ha bestämt sig för att ha samarbeten i form av Contactless forum för att kunna föra en 

gemensam dialog angående kontaktlös betalningsmetod utan att behöva uppge 

företagshemligheter. Inom Contactless forum diskuterar man om generella riktlinjer som ska 

gälla angående kontaktlös betalningsmetod, såsom vilket maxbelopp man ska kunna göra köp 

för. Detta kan bero på att NFC-baserade betalningsmetoder i sig inte är ett nytt fenomen, 

Sverige är ett av länderna som är relativ sena med utveckling av denna betalningsmetod, 

vilket kan lagt grund till ett enklare samarbete med tydliga riktlinjer. Ett problem som 

Apanasevic (2013) tog upp var att många aktörer hade svårt att komma överens om generella 

riktlinjer. En likhet mellan denna studie och den studie Apanasevic (2013) genomförde var 

problematiken som liknade hönan och ägget, alltså att det är svårt att förse butiker med 

kontaktlösa betalterminaler och att det gör det svårare för kunder att använda kontaktlös 

betalningsmetod. Denna studie har alltså kunnat bidra till att stärka Apanasevics studie på ett 

flertal sätt angående faktorer som kan leda till att kontaktlös betalningsmetod kan förhindras i 

sin spridning inom en marknad. Bristen på nätverkseffekter var, som tidigare nämnt, en faktor 

som bidrog till att kontaktlös betalningsmetod kunde spridas på ett gott sätt. Även denna 

studie kunde stärka detta faktum, detta indirekta nätverkseffekter inte uppstod eftersom det 

fanns få NFC-kompatibla betalterminaler i Sverige och via detta även få konsumenter som 

använde kontaktlöst betalkort och vice versa. Något som denna studie har tillfört är att 

diskutera eventuella framtidsutsikter för kontaktlösa betalningsmetoder baserad på NFC-

teknologi inom Sverige. Genom att dels ge en inblick i hur det ser ut i dagsläget, men 

framförallt en inblick i hur framtiden kan se ut, har denna studie skilt sig från ovan nämnda 

studier som istället mest fokuserat på dagsläget och skälen till hur det ser ut för kontaktlös 

betalningsmetod baserad på NFC-teknologi i dagsläget. Som tidigare nämnt, har även studien 

bidragit till att förstärka resultat i somliga av dessa studier samt även kommit fram till 

olikheter som i sin tur har diskuterats och på så sätt kunnat bidra ytterligare till att förstå hur 

kontaktlös betalningsmetod kan spridas respektive ej spridas. De tidigare nämnda studierna 

genomfördes för ett antal år sedan, i senaste fall 2013 och i äldsta fall 2009. Med detta sagt, 

har denna studie fungerat som en möjlighet att följa upp resultatet i tidigare nämnda studier, 

men istället i den svenska marknaden.   
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6 Diskussion 

I dagsläget hör NFC-teknologi som betalningsmetod till kort i den svenska marknaden, men 

det framträdde tydligt under studiens gång att betalningen skulle gå från betalkort till att 

flyttas in i mobilen. Detta i sig är egentligen inte svårt att förutse då fler och fler funktioner 

förs in i mobilerna numera. Förr ringde man enbart med mobilen. Detta kommer att vara ett 

resultat av att betalningsmarknaden fortsätter att utvecklas och likaså mobilerna.  

Aktörer såsom Google, Apple, Samsung och liknande kommer att ta sig in i den svenska 

marknaden förr eller senare. Deras betalmetoder bygger på och stödjer NFC-teknologi, vilket 

sammanhänger med just de nya betalkorten. Det handlar som tidigare nämnt om hönan och 

ägget, nu när den svenska marknaden har börjat investerat i kontaktlös betalningsmetoden i 

större omfattning, där alltfler NFC-kompatibla betalterminaler finns, samt att storbankerna 

inom en snar framtid kommer att lansera sina kontaktlösa betalkort, innebär det att 

nätverkseffekten blir större även för Apple, Samsung och Google.  

Att nya aktörer tar sig in i marknaden kan på ett sätt ses som hot mot befintliga aktörer, alltså 

banker, men det kan även ses som möjligheter för dessa betalningsmetoder att utvecklas, 

dessa nya globala jättar har väldigt mycket kapital att leka med, samt att man associerar 

företagen som väldigt kunniga i det dem gör. När dessa företag träder in i marknaden, råder 

det inga konstigheter i att bankerna utsätts för konkurrens, å andra sidan etableras nya fintech-

bolagen som specialiserar sig på olika betalningsmetoder och som också driver upp 

konkurrensnivån. När konkurrensen ökar inom branschen kommer marknaden att gynnas. 

Detta kan sätta fart på betalningsbranschen ytterligare, samtidigt kan det innebära problem för 

mindre aktörer som har mer begränsad mängd kapital att investera med. Även de större 

bankerna kan tappa marknadsandelar och eventuellt dra ner lönsamhetstillväxten. De svenska 

bankerna är inte bara aktiva inom betalningsmarknaden, utan är aktiva i ett flertal sektorer 

vilket blir väldigt svårt att vara bäst på alla fronter. Förmodligen kommer man släpa efter i 

någon eller några branscher där utvecklingen accelererar snabbt. Detta ligger då i bankernas 

strategier, under intervjuerna framkom också att i framtiden kan eventuella samarbeten 

förekommer eller olika projekt bildas för att driva utvecklingen. Ett exempel kan vara Swish, 

där flera banker tillsammans gick ett samarbete och skapade det. Redan idag finns det bland 

annat Contactless Forum som har mål att sammansluta aktörer från olika sektorer och 

tillsammans driva utvecklingen av kontaktlös betalningsmetod i Sverige.  

Det framgick att exempelvis Swish kommer antagligen att spela en stor roll längre fram, eller 

åtminstone någon betalningsmetod som tillämpar betalningar i realtid. Med grund i att 

individer strävar efter snabbare och effektivare betalningsmetoder, samt att kontanters roll 

minskar, kommer framöver eventuella betalningsmetoder som ersätter kontanter att 

förekomma. Det kan handla om kontanter i annan form. Det blir då viktigt att det ska uppfylla 

samma funktion, bland annat realtidsbetalning. Även Segendorf från riksbanken hade ett stort 

förtroende för realbetalningar. 

Kontaktlös betalningsmetod är egentligen, som tidigare nämnt, en naturlig evolution bland 

betalningsmetoder. En bra betalningsmetod bör vara snabb, säker och enkel. Det är värt att 

kommentera att snabbhet och enkelhet redan finns i betalkort i Sverige, exempelvis de 

betalkort som stödjer chip och PIN. Det kan därför behövas ytterligare för att övertyga kunder 

om att kontaktlös betalningsmetod är något för dem. Man kan kommentera att kontaktlös 
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betalningsmetod inte kommit så långt i Sverige än så länge, men å andra sidan är det 

förståeliga omständigheter som gjort att kontaktlös betalningsmetod inte spridits än så länge. I 

exempelvis fallet med Swish, är det mer eller mindre ett bankgemensamt samarbete där det 

allra viktigaste är att bankerna samspelar för att se till att transaktionerna sker i realtid mellan 

bankerna. För kontaktlös betalningsmetod, däremot, är man beroende av att tillverkare av 

betalterminaler är med i processen för att man ska kunna se till att konsumenter har en 

betalterminal som de kan använda sina kontaktlösa betalkort. Det är en process som kommer 

att ta tid, såsom med många nya teknologier när de införs på marknaden. Det krävs ett gott 

samspel mellan ett flertal inblandade aktörer och det var av stor vikt att man i Sverige 

försöker att ha ett samarbete, istället för att, såsom i många andra länder som infört kontaktlös 

betalningsmetod, inte samspelat. Samspelet är viktigt för att se till att samtliga aktörer får sin 

beskärda del av eventuella vinster samt arbetsfördelning, men att det också kommer att bli 

något som gynnar konsumenterna. Det är via samspelet som infrastrukturen för kontaktlös 

betalningsmetod kommer att falla på plats snabbare i Sverige. Contactless Forum ger även 

fördelen att då aktörer i marknaden får en inblick i när och hur aktörer kommer att införa 

teknologi som stödjer kontaktlös betalningsmetod, gör det att de även kan få en överblick över 

hela processen och börja planera ytterligare utifrån det. Såsom det ser ut, kommer kontaktlös 

betalningsmetod att ha en stor framtid i den svenska marknaden, då det nog alltid är en bra 

sak att en process effektiviseras, även om det verkar ha fungerat bra med chip och PIN. Det 

handlade inte bara om konsumenten, utan även att butikerna kan arbeta sin väg genom 

butiken, vilket gör det rimligt att tro att nästan alla aktörer har något att vinna på att 

kontaktlös betalningsmetod införs i Sverige. Det är även av intresse att fler och fler 

betalningsmetoder längre fram kommer att införas i mobilen och att marknaden kan bli 

fragmenterad då flera betalmetoder eventuellt kommer att konkurrera med varandra. I och 

med att världen ständigt digitaliseras samt effektiviseras, är det inte märkligt att mobilen i 

framtiden kommer att användas för att genomföra betalningar, i synnerhet då smarttelefoner 

redan har många andra funktioner som är tillagda sedan tidigare, vilket har gjort den till en 

underhållningsstation och även en viktig källa till information, utöver att den helt enkelt är en 

telefon.  

Säkerheten för kontaktlösa betalkorten är också en viktig fråga, däremot blir det en utredning 

som vanligt i det fall att någon stjäl ens kontaktlösa betalkort och gör olovliga transaktioner 

med det. När konsumenter kommer i underfund med detta, kommer troligtvis konsumenter att 

oroa sig mindre för säkerheten med kontaktlösa betalkort.  

Sverige har som tidigare nämnt legat i framkant när det gäller teknologisk acceptans och det 

har lett till att det nästan kan upplevas som paradoxalt att Sverige varit sena med att ta till sig 

av kontaktlös betalningsmetod. Då Sverige hade varit relativt sena med att ta till sig 

utvecklingen av kontaktlösa betalningsmetoden, har detta i sin tur haft en negativ påverkan på 

hur teknologin spridits i Sverige. Detta är även negativt ur ett samhällsperspektiv där Sverige 

eventuellt kommer att kunna främjas av att kontaktlösa betalningsmetoden sprider sig. När 

företagen stärks, kan eventuellt marknaden också stärkas. Resultaten i denna studie tyder på 

att det finns gott om potential och att utvecklingen även sker i Sverige. Då kontaktlös 

betalningsmetod blir mer accepterat i Sverige, kommer det också bli lättare för svenska bolag 

att sedan utveckla teknologin. Detta till följd av att det blir lättare för svenska bolag att testa 

teknologin i praktiken. Ett exempel är att utveckla säkerhetslösningar relaterat till kontaktlös 

betalningsmetod. Med andra ord skapas inte bara en utökad handel till följd av kontaktlös 

betalningsmetod, utan även ett flertal komplementära varor som i sin tur kan ge upphov till att 

befästa kontaktlös betalningsmetod som en välanvänd betalningsmetod i Sverige. Sverige kan 

via detta vända detta från en paradox till att bli något som går i enlighet med Sveriges höga 

acceptansnivå för ny teknologi. Det är som tidigare nämnt värt att tänka på att Sverige är i ett 
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tidigt stadie gällande kontaktlös betalningsmetod. Kontaktlös betalningsmetod i sig är inte ett 

nytt fenomen. Däremot har banker i Sverige lärt sig en del av att studera hur spridningen av 

kontaktlös betalningsmetod sker i andra länder. Varje marknad kan vara väldigt egen och 

framkalla olika respons från olika konsumenter. Då Sverige är ett land som tar till sig ny 

teknologi i rask takt, råder det en hög sannolikhet att kontaktlös betalningsmetod kommer att 

spridas i Sverige när infrastrukturen är på plats, detta i synnerhet då det inte finns nämnvärda 

svagheter med kontaktlösa betalningsmetoder, detta då kontaktlös betalningsmetod är en 

evolution av kortbaserade betalningsmetoder. Detta är i sig troligtvis ett uttryck av att världen 

blir alltmer effektiviserat inom alla fronter, detta fenomen förekommer inte minst i 

betalningsmarknaden som i sin tur kan påverka omvärlden på ett starkt vis då det öppnar upp 

många möjligheter för dels konsumenter men även andra aktörer på marknaden. Detta kan i 

sin tur öppna upp världen när fler samt effektivare betalningsmetoder införs som i sin tur 

möjliggör enklare handel. 

Det är även av vikt att lyfta fram kritik gentemot studien. I och med att studien är kvalitativ, 

kan det leda till en förhöjd risk att man eventuellt råkar ta fel data som man sedan analyserat. 

Utöver detta, är det även värt att nämna att då intervjuerna är semistrukturerade, finns det en 

risk att man emellanåt kan ha missat vissa uppenbara intressanta möjligheter i vissa intervjuer 

medan man i andra intervjuer istället kan ha tagit vara på dessa möjligheter. I och med att ett 

fåtal respondenter intervjuats, blir det, som tidigare nämnt, svårt att egentligen generalisera. 

Detta till följd av att många respondenter egentligen kan ha olika perspektiv på det fall som 

studeras. Däremot är det värt att nämna att det rådde empirisk mättnad. Oavsett vilka som 

intervjuades, framträdde ofta en liknande empiri gång på gång, vilket gjorde i sin tur gjorde 

att det troligtvis inte skulle bli nämnvärt annorlunda resultat i det fall att fler respondenter 

intervjuats. Därför var det alltså inte nödvändigt med ett större urval av respondenter. På så 

sätt kunde slutsatser enklare dras och även generaliserbarheten höjas. 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att man undersöker ur fler aktörers perspektiv 

för att kunna få en större överblick över hur betalningsbranschen ser ut, i synnerhet för 

kontaktlös betalningsmetod. Ett ytterligare förslag är att undersöka hur konsumenter ser på 

kontaktlös betalningsmetod. En kvantitativ studie skulle kunna genomföras för att få 

överblick över hur mycket kontaktlös betalningsmetod används i Sverige, eventuellt i 

förhållande till andra betalningsmetoder. 
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7 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka framtidsutsikter och utmaningar för kontaktlös 

betalningsmetod som är NFC-baserad. Det mynnade ut till tre frågeställningar: 

 Varför har endast ett fåtal banker valt att satsa på kontaktlösa betalkorten? 

Under studiens gång framträdde det att enbart ett fåtal banker erbjuder sina konsumenter 

kontaktlös betalningsmetod till följd av att infrastrukturen för kontaktlös betalningsmetod 

ännu inte är på plats i Sverige. Detta berodde på att Sverige varit relativt sena med att övergå 

från magnetremsa till chip och PIN som betalningsmetod. Kontaktlös betalningsmetod 

uppstod ungefär i samma tid som när Sverige övergick till chip och PIN. Då investeringarna i 

chip och PIN kunde vara i onödan ifall alla konsumenter skulle börja förväntas använda sig av 

kontaktlös betalningsmetod istället, ledde det till att många banker samt andra aktörer inte 

valde att satsa på kontaktlös betalningsmetod på ett bra tag. Då få erbjöd kontaktlösa betalkort 

och få erbjöd infrastruktur som stödde kontaktlös betalningsmetod, ledde det till en 

problematik som påminde om hönan och ägget. Dessutom är svenska folket relativt nöjda 

med chip och PIN. 

 Vilka utmaningar står de kontaktlösa betalkorten inför i den svenska marknaden? 

Framtida utmaningar för kontaktlös betalningsmetod var främst att se till att infrastrukturen 

faller på plats. Det var även av vikt att se till att informera konsumenter i Sverige om 

kontaktlös betalningsmetod samt informera om säkerheten i kontaktlös betalningsmetod då 

det finns somliga konsumenter som är fundersamma över hur säkert det är. Det kommer även 

behövas att fler aktörer deltar i marknaden och på så sätt bidrar till att infrastrukturen faller på 

plats i en ännu högre takt, i synnerhet stora aktörer. 

 Vilka framtidsutsikter har den kontaktlösa betalningsmetoden i den svenska 

betalningsmarknaden? 

Respondenterna var i överlag positiva till att kontaktlös betalningsmetod kommer att spridas i 

Sverige och bli använt i stor skala av konsumenter, detta beror bland annat på planerna i 

Contactless Forum. Avsikten i Contactless Forum är att en konsument ska kunna genomföra 

50 % av sina köp kontaktlöst vid december 2017 och 100 % av sina köp kontaktlöst vid år 

2020. Konsumenter som testat kontaktlös betalningsmetod verkade vara positivt inställda till 

kontaktlös betalningsmetod. Kontaktlös betalningsmetod har fördelen att vara väldigt enkel 

samt väldigt snabb, vilket i sin tur kommer att göra det mer sannolikt att butiker inför 

betalningsterminaler som stödjer kontaktlös betalningsmetod då de kan arbeta snabbare 

igenom en kö och konsumenter kommer sannolikt att nyttja kontaktlös betalningsmetod till 

följd av att det går snabbare för dem att genomföra transaktioner och kan låta dem att 

genomföra köp när de har bråttom. Betalningsmarknaden kommer att fragmenteras, detta 

kommer att utöka konkurrensen bland olika betalningsmetoder i Sverige. Detta kommer att 

sätta press på olika betalningsmetoder att förbättras och detta kommer sannolikt även att gälla 

kontaktlös betalningsmetod. Till slut kommer antagligen betalningsmetoder gradvis flyttas till 

mobilen eftersom det är bekvämare att ha allt i mobilen istället för att ha flera olika föremål 

avsedda för olika handlingar, däremot kommer de kontaktlösa betalkorten att finnas kvar i de 

situationer då det inte är möjligt att betala med mobilen. 
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Bilaga 1. Intervjuguide - ICA Banken 

1. Kan ni berätta kort vem ni är och vad er roll inom företaget är? 

 

2. Kan ni berätta lite kort om hur ni jobbar? 

Marknad/Implementering 
3. Ni var först ute på den svenska marknaden med kontaktlösa betalkort. Hur kom det sig att 

ni valde att satsa på kontaktlös betalning i den svenska marknaden? 

– Marknadsundersökningar? 

– Testlansering? 

– Övrig statistik? 

 

4. Hur skulle ni beskriva den kontaktlösa betalningsmarknaden i dagsläge? Vilka är era 

konkurrenter? 

 

5. Ni kallar er kontaktlösa betalningsmetod för “blippa”, finns det något särskilt syfte bakom 

begreppet? 

 

6. Vi vet att man inte kan göra kontaktlös betalning vid köp på över 250 kr, däremot undrar vi 

om det är obegränsat med köp under en dag, eller om man får vänta en viss tid innan man kan 

köpa igen. 

 

7. Hur gick det till under implementeringsprocessen? 

 

8. Vilka är era förhoppningar/mål för kontaktlös betalningsmetod i Sverige? 

 

9. Vilken respons fick ni av era konsumenter till följd av att ni lanserade kontaktlös betalning? 

   

10. Hur marknadsför ni kontaktlös betalningsmetod i Sverige? 

 

11. Siktar ni på några särskilda målgrupper? 

 

12. Endast ett fåtal andra banker i Sverige har valt att satsa på just kontaktlös betalning. Vad 

tror ni att det beror på? 

 

13. Hur bemöter ni nya icke bankaktörers etablering inom betalningsmarknaden? 

 

14. Tror ni er roll som ledande marknadsaktör inom kontaktlös betalning har influerat andra 

aktörer både på att satsa på kontaktlös betalningsmetod eller andra satsningar som kontrar 

kontaktlös betalningsmetod? 

 

15. Hur har kontaktlös betalningsmetod med NFC-teknologi påverkat den svenska 

betalningsbranschens marknadsstrukturer?  

 

16. Finns det några särskilda skäl till varför kontaktlös betalningsmetod verkar ha blivit 

använd i större grad i andra länder än Sverige? 
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Samarbeten 
17. Ni har ett samarbete med MasterCard. Hur har ert samspel påverkat hur ni implementerat 

kontaktlös betalningsmetod i Sverige? 

 

18. Finns det andra institutioner som ni samarbetar med gällande kontaktlös betalningsmetod 

och vilken roll har dessa? 

– Kontaktlöst betalkort 

– Betalterminaler 

– Leverantörer 
 

Hot och möjligheter 
19. Fanns det några särskilda utmaningar i samband med implementeringen av NFC- baserade 

betalningar i den svenska marknaden? 

 

20. Vilka fördelar anser ni att kontaktlös betalning ger 

– För kunder? 

– Banker? 

– Butiker? 

– ICA-koncernen? 

 

21. Vilka nackdelar ser ni med kontaktlös betalning? 

– För kunder? 

– Banker? 

– Butiker? 

– ICA-koncernen? 

 

22. Hur ser ni på säkerheten i de kontaktlösa betalkorten ni har?  

- Fanns det några särskilda säkerhetsproblem med kontaktlös betalningsmetod som ni fick 

åtgärda? 

 

23. Vad tror ni angående potentialen hos andra digitala betalningsmetoder? 

 

24. Vad upplever ni i övrigt som hot mot kontaktlös betalningsmetod i Sverige? 

 

Framtiden 
25. Hur ser ni på NFC-teknologins framtid bland betalningsmetoder? 

 

 26. Har ni haft några planer på att införa/integrera mobila betalningar med NFC- teknologi? 

 

27. Vad upplever ni som möjligheter med kontaktlös betalningsmetod i Sverige? 

 

28. Hur tror ni framtida betalningsmarknaden kommer att se ut? 
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Bilaga 2. Intervjuguide - Handelsbanken 

1. Kan ni berätta kort vem/vilka ni är och vad er roll inom företaget är? 

 

2. Kan ni berätta lite om hur ni jobbar med utvecklandet av nya betalningsmetoder? 

 

3. Hur ser ni på kontaktlös betalningsmetod med NFC-teknologi? 

 

4. Ni har nyligen infört kontaktlösa betalkort med NFC-teknologi i Finland.  

- Hur kom det sig att ni inte valde att satsa på kontaktlös betalning i den svenska 

- Har ni haft planer på att införa kontaktlös betalningsmetod i Sverige? 

 

5. Hur ser ni på säkerheten i de kontaktlösa betalkorten? 

 

6. Vilka fördelar anser ni att kontaktlös betalning ger  

- För kunder? 

- Banker? 

- Butiker? 

 

7. Vilka nackdelar ser ni med kontaktlös betalning? 

- För kunder? 

- Banker? 

- Butiker? 

 

Betalningsbranschen 
8. Hur skulle ni beskriva utvecklingen av nya betalningsmetoder generellt inom branschen? 

 

9. Hur skulle ni beskriva den kontaktlösa betalningsmarknaden i Sverige i 

dagsläget? 

 

10. Endast ett fåtal banker i Sverige har valt att satsa på just kontaktlös betalning.  

Vad tror ni att det beror på? 

 

11. Vad tror ni angående potentialen hos andra digitala betalningsmetoder? 

 

12. Hur bemöter ni nya icke-bankaktörers etablering med nya digitala 

betalningsmetoder inom betalningsmarknaden? 

 

13. Vad upplever ni i övrigt som utmanande mot kontaktlös betalningsmetod i 

Sverige? 

 

Samarbeten och nätverk 
14. Ingår ni i något nätverk som främjar utveckling av nya betalningsmetoder?  

 

15. Ni är en av aktörerna inom Contactless Forum som driver processen av 

införandet av kontaktlösa betalningar i det svenska samhället. Vilka är era 

förhoppningar/mål för kontaktlös betalningsmetod i Sverige? 
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16. Hur brukar en implementeringsprocess gå till för nya betalningsmetoder? 

- Vad för drivkrafter finns det för en implementering? 

 

Betalningsbranschens framtid 
17. Hur ser ni på NFC-teknologins framtid bland betalningsmetoder? 

 

18. Hur tror ni framtida betalningsmarknaden kommer att se ut? 

 

19 Vad tror ni om ett kontantlöst samhälle? 

 

20. Ni har minskat antalet banker som sköter kontanthantering. Beror detta på den 

utökade användningen av nya betalningsmetoder? 
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Bilaga 3. Intervjuguide - Danske Bank 

1. Kan ni berätta kort vem ni är och vad er roll inom företaget är? 

 

2. Kan ni berätta lite kort om hur ni jobbar? 

 

Marknad/Implementering 
3. Ni var först ute på den svenska marknaden med kontaktlösa betalkort. Hur kom det sig att 

ni valde att satsa på kontaktlös betalning i den svenska marknaden? 

– Marknadsundersökningar? 

– Testlansering? 

– Övrig statistik? 

 

4. Vilka är era förhoppningar/mål för kontaktlös betalningsmetod i Sverige? 

 

5. Vilken respons fick ni av era konsumenter till följd av att ni lanserade kontaktlös betalning? 

 

6. Hur skulle ni beskriva den kontaktlösa betalningsmarknaden i dagsläget? Vilka är era 

konkurrenter? 

 

7. Endast ett fåtal andra banker i Sverige har valt att satsa på just kontaktlös betalning. Vad 

tror ni att det beror på? 

 

8. Tror ni er insats inom kontaktlös betalning har influerat andra aktörer både på att satsa på 

kontaktlös betalningsmetod eller andra satsningar som kontrar kontaktlös betalningsmetod? 

 

9. Hur gick det till under implementeringsprocessen för det kontaktlösa betalkort som ni 

erbjuder? 

-Utmaningar? 

 

10. Hur marknadsför ni kontaktlös betalningsmetod i Sverige? 

 

11. Siktar ni på några särskilda målgrupper? 

 

12. Hur bemöter ni nya icke-bankaktörers etablering inom betalningsmarknaden? 

 

13. Hur har kontaktlös betalningsmetod med NFC-teknologi påverkat den svenska 

betalningsbranschens marknadsstrukturer?  

 

14. Finns det några särskilda skäl till varför kontaktlös betalningsmetod verkar ha blivit 

använd i större grad i andra länder än Sverige? 

 

Samarbeten 
15. Ni har ett samarbete med Mastercard. Hur har ert samspel påverkat hur ni implementerat 

kontaktlös betalningsmetod i Sverige? 

 

16. Finns det andra företag eller institutioner som ni samarbetar med gällande kontaktlös 

betalningsmetod och vilken roll har dessa? 
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17. Är ni inblandade i något nätverk som främjar utveckling av kontaktlös betalningsmetod 

eller betallösning generellt? 

 

18. Vilka fördelar anser ni att kontaktlös betalning ger  

– För kunder? 

– Banker? 

– Butiker? 

 

19. Vilka nackdelar ser ni med kontaktlös betalning? 

– För kunder? 

– Banker? 

– Butiker? 

 

20. Hur ser ni på säkerheten i de kontaktlösa betalkorten ni har?  

– Fanns det några särskilda säkerhetsproblem med kontaktlös betalningsmetod som ni fick 

åtgärda vid er implementering? 

 

21. Vad upplever ni i övrigt som utmaning mot kontaktlös betalningsmetod i Sverige? 

- Trender? 

- Infrastrukturen? 

- Andra betalningsmetoder? 

 

Framtiden 
22. Hur ser ni på NFC-teknologins framtid bland betalningsmetoder? 

 

23. Har ni haft några planer på att införa/integrera mobila betalningar med NFC-teknologi? 

 

24. Vad upplever ni som möjligheter med kontaktlös betalningsmetod i Sverige? 

 

25. Hur tror ni framtida betalningsmarknaden kommer att se ut?  
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Bilaga 4. Intervjuguide - Riksbanken  

1. Kan ni berätta kort vem ni är och er roll inom Riksbanken?  

 
2. Vilken roll och ansvar har Riksbanken när det gäller utveckling av en välfungerande  
 betalningsmarknad?  
  
3. Stora strukturförändringar sker nu på den svenska betalningsmarknaden.  

– Hur skulle ni beskriva betalningsbranschen i dagsläget?  
– I vilken riktning vill Riksbanken att utvecklingen av betalningsmarknaden rör sig?  
– Vilka insatser har gjorts och planeras att göras för att nå detta?  
 
4. Hur ser ni på nya icke-bankaktörers etablering med nya digitala betalningsmetoder inom  
 betalningsmarknaden?  
 
5. Hur samverkar ni med storbankerna respektive nischbankerna när det gäller en välfungerande 

betalningsmarknad?  

 

Kontanter 
 
 6. Vilken roll spelar kontanter i dagens samhälle?  

 
 7. Hur har kontanternas roll ändrats sedan införandet av de nya digitala  
 betalningsmetoderna?  
  
8. Antal bankkontor som sköter kontanthantering har minskat de senaste åren. Hur ser ni på  
 detta?  
 

9. Vad tror ni om kontanters framtid? Tror ni att ett kontantlöst samhälle kommer ske inom en 

snar framtid?  
 

10. Vad finns det för eventuella fördelar med ett kontantlöst samhälle?  

– Vilka gynnas av det kontantlösa samhället?  

 
11. Vad finns det för eventuella nackdelar med ett kontantlöst samhälle?  

– Vilka missgynnas av det kontantlösa samhället?  

 
12. Vad är anledningen till att Sverige ligger i framkant vid utveckling av ett kontantlöst  
samhälle?  

– Vilka drivkrafter för Sverige gentemot ett kontantlöst samhälle?  

 
13. Hur tror ni minskad kontantanvändning kommer påverka handelsfrekvensen inom  

Sverige?  

 

Kort och digitala betalningsmetoder 
 
14. Vad anser ni är viktiga kriterier för en bra betalningsmetod?  

15. Kortbetalningar har ökat i användarantal genom åren. Hur ser ni på kortbetalningar?  
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16. Vad har Riksbanken för vision gällande kontaktlösa betalningsmetoder (NFC-teknologi)?  

- Fördelar?  

- Nackdelar?  

 
17. Är ni på något vis aktivt inblandade i hur kontaktlös betalningsmetod sprids i Sverige?  

 

18. Endast ett fåtal banker i Sverige har valt att satsa på just kontaktlös betalning. Vad tror ni att 

det beror på?  
 

 
19. Vad kan behövas för att Sverige ska kunna använda sig av kontaktlös betalningsmetod i högre 

skala?  
 

20. Är den svenska marknaden redo att införa nya digitala betalningsmetoder?  

 
21. Det finns nya betalningsmetoder som kringgår bankernas traditionella betalningssystem för 

hantering av transaktioner. Hur tror ni detta har påverkat betalningsbranschen?  

 
22. Finns det någon/några nya betalningsmetoder som ni anser har stor potential?  
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Bilaga 5. Intervjuguide - PAN-Nordic Card Association 

1. Kan ni berätta kort vem ni är och er roll inom organisationen? 

 

2. Kan ni berätta lite om PanNordic Card Association? 

 

3. Hur grundades Contactless forum? 

- Främsta syfte 

 

4. Vilka är med i Contactless forum? 

Hur är medlemmarnas attityd gentemot kontaktlös betalning? 

 

5. Vilken roll spelar PanNordic 

Card association i Contactless forum? 

 

6. Vad är er mål och vision med kontaktlös betalning? 

- Vilka är de främsta utmaningarna? 

- Vilka insatser har gjort och planeras att göra för att uppnå dessa mål och visioner? 

- Progress hittills? 

 

Betalningsbranschen/kontaktlös betalning 
7. Hur skulle ni beskriva betalningsbranschen i dagsläget? 

- Vilken roll spelar kontaktlös betalning med NFC-teknologi i marknaden? 

 

8. Hur har marknadsresponsen varit gentemot kontaktlös betalning? 

 

9. Hur har kontaktlösa betalningsmetoder baserade på NFC-teknologi påverkat 

betalbranschens marknadsstruktur? 

- Handelsfrekvensen? 

- Köpbeteende? 

- Lockat till sig andra aktörer? 

 

10. Vad anser ni kan främja kontaktlös betalningsmetod i Sverige? Vad talar för kontaktlös 

betalningsmetod? 

 

11. Vilka fördelar ser ni med kontaktlös betalning? 

- För kunder? 

- För banker? 

- För samhället? 

 

12. Vilka nackdelar ser ni med kontaktlös betalning? 

- För kunder? 

- För banker? 

- För samhället? 

13. Hur ser ni på säkerheten i de kontaktlösa betalkorten? 

- Avlyssning 

 

14. Endast ett fåtal banker i Sverige erbjuder idag kontaktlösa betalkort. Vad är 
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anledningen till att etablering av kontaktlös betalning har tagit sin tid i Sverige? 

 

15. Vad är anledningen till att vissa andra länder, såsom England, Nederländerna, 

Australien och fler ligger i framkant när det gäller utveckling av kontaktlös betalning? 

 

16. Finns det andra betalningsmetoder som har påverkat utvecklingen av kontaktlös 

betalningsmetod? 

 

Implementering 
 

17. Vad anser ni är viktiga kriterier för en bra betalningsmetod? 

 

18. Det krävs ett samspel mellan flertal aktörer för att en implementering ska lyckas. Hur 

ser samspelet ut i utveckling av kontaktlös betalningsmetod? 

- Vilka roller har medlemmarna i contactless forum? 

 

19. Hur redo är den svenska marknaden för kontaktlös betalningsmetod med 

NFCteknologi 

 

20. Vilka områden anser ni behövs beaktas för att implementeringen av kontaktlösa 

betalningar ska sätta fart? 

- Kortutgivarnas roll? 

- Butikernas roll? 

- Konsumenternas roll? 

 

21. Hur redo är den svenska marknaden för andra digitala betalningsmetoder? 

 

Framtiden 
 

22. Vad tror ni om framtiden för kontaktlös betalningsmetod baserad på NFCteknologin? 

      Tror ni kontaktlösa betalningsmetoder kommer bli en standard? 

 

23. Hur ser ni på nya ickebankaktörers etablering med nya digitala betalningsmetoder 

      inom betalbranschen? 

- Hur påverkar det kontaktlös betalningsmetod? 

- Ser ni eventuella utmaningar ni måste jobba med? 

- Ser ni eventuella möjligheter efter etableringen av dessa företag? 

 

24. Finns det någon/några nya betalningsmetoder som ni anser har stor potential i den 

      svenska marknaden? 
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Bilaga 6. Intervjuguide - Swedbank 

1. Kan ni berätta kort vem ni är och vad er roll inom företaget är? 

 

2. Kan ni berätta lite om hur ni jobbar med utvecklandet av nya betalningsmetoder? 

 

Betalningsbranschen och Betalningsmetoder 
3. Hur skulle ni beskriva framtagning av nya betalningsmetoder generellt inom 

betalningsbranschen? 

 

4.  Vad anser ni är viktiga kriterier för en bra betalningsmetod? 

 

5.  Hur skulle ni beskriva betalningsmarknaden i Sverige i dagsläget? 

 
6. Hur ser ni på kontaktlös betalningsmetod baserad på NFC-teknologi? 
– Har ni haft planer på att införa kontaktlös betalningsmetod i Sverige? 

– Masterpass? 
 
7. Endast ett fåtal banker i Sverige har valt att satsa på just kontaktlös betalning. Vad tror ni 
att det beror på? 
– Säkerhet? 

– Kostnad? 

– Infrastruktur? 
 

8. Vilka fördelar anser ni att kontaktlös betalning ger? 
– För kunder? 

– Banker? 

– Butiker? 

 

 
9. Vilka nackdelar ser ni med kontaktlös betalning? 

– För kunder? 

– Banker? 

– Butiker? 

 
10. Finns det några särskilda skäl till varför kontaktlös betalningsmetod verkar ha blivit 
använd i större grad i andra länder än Sverige? 

 
11. Vad tror ni angående potentialen hos andra digitala betalningsmetoder? 

– Finns det några betalningsmetoder som ni tycker sticker ut? 

 
12. Hur bemöter ni nya icke-bankaktörers etablering med nya digitala betalningsmetoder 
Inom betalningsmarknaden? 

 

 
13. Vad upplever ni i övrigt som utmanande mot betalningsmarknaden i Sverige? 

 

Samarbeten och nätverk 
14. Ingår ni i något nätverk som främjar utveckling av nya betalningsmetoder? 
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15. Ni är en av aktörerna som driver processen av införandet av kontaktlösa betalningar i det 

svenska samhället. Vilka är era förhoppningar/mål för kontaktlös betalningsmetod i 

Sverige? 

– Utmaningar? 

– Åtgärder? 

 
16. Hur har ert samarbete med kortföretag som MasterCard och VISA främjat utveckling av nya 

betalningsmetoder. 
 
17. Hur brukar implementeringsprocessen gå till för nya betalningsmetoder? 

– Vad för drivkrafter finns det för en implementering? 

 

Framtiden 

18. Hur tror ni framtida betalningsmarknaden kommer att se ut? 

– Finns det någon/några betalningsmetoder som ni tror kan bli framtida standard? 

 

19. Hur ser ni på NFC-teknologins framtid bland betalningsmetoder? 

 

20. Har ni haft några planer på att införa/integrera mobila betalningar med NFC-teknologi i 
Sverige? 

 
– Med hänsyn till Apple Pay, Samsung Pay, Googles Android Pay etc. 

 
21. Vad tror ni om ett kontantlöst samhälle? 

 
22. Antalet banker som sköter kontanthantering har minskat. Beror detta på den utökade 

användningen av nya betalningsmetoder? 

– Hur tror ni detta kommer påverka samhället? 

 

 


