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Sammanfattning 
 
Titel: I en värld full av betalningar… 
Författare: Carlund, Jonas och Nyberg, Viktor 
Handledare: Timlon, Joachim 
 
Kurs: Företagsekonomi, marknadsföring C-Nivå VT-12, Linnéuniversitetet.  
 
Bakgrund:  Andelen kortbetalningar ökar varje år, trots detta pågår det 

ständigt en diskussion om nya betalningslösningar. 
Anledningen är bland annat att kontanthanteringen och 
säkerheten anses kunna bli effektivare. Snabbare 
köpprocess och nya marknadsföringsmetoder är andra delar 
som en ny betalningslösning anses kunna bidra med till ett 
samhälle där konkurrensen är stenhård. Detta gör att 
betalningslösningar är ett intressant ämne att fördjupa sig i. 

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa ökad förståelse för vad 

som är viktigt och vad som ligger till grund för att en ny 
teknologisk lösning ska kunna resultera i upplevt kundvärde. 

 
 Vi avser att beskriva och analysera värde och 

värdeskapande för att sedan dra paralleller till hur en ny 
teknologisk lösning kan dra nytta av detta för att ett 
kundvärde ska uppstå. 

 
Metod:  Metoden som vi har använt oss av för denna uppsats är 

kvalitativ som har präglats av en abduktiv ansats. Det 
empiriska materialet har vi samlat in genom fem intervjuer. 
De fem intervjuerna har vi sedan valt att dela in i ett 
användarperspektiv och utvecklarperspektiv. 

 
Referensram:  Vi har angripit problemställningen genom att ge en rad olika 

definitioner av värde. Följaktligen har vi använt oss av teori 
som förklarar värdeskapande utifrån ett service dominant 
logic (S-D)/relations perspektiv, för att sedan bygga på med 
teori angående servicesystemet för att få en bild av vilka 
komponenter som ingår i värdeskapande. Men också för att 
få förståelse för hur teknologi förhåller sig inom 
servicesystemet.   

 
 
Slutsatser:  Forskningen tyder på att en ny betalningslösning kommer att 

integreras med mobiltelefonen. Detta då mobiltelefonen är 
en infrastruktur som kunden väl känner till. Mobilen anses 
vidare vara en plattform där det enkelt går att lägga till nya 
tilläggstjänster för att leva upp till kundens förväntningar. 
Förutom tilläggstjänster visar forskningen att det finns ett 
antal förutsättningar som med fördel ska tas i beaktande för 
att skapa kundvärde. 
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Abstract 
 
Title: In a world full of payments… 
 
The purpose of this essay is to create better knowledge for what’s important 
and what the foundation is for a new technological solution to generate 
customer value. We intend to describe and analyse value and value creation 
to then draw parallels to how new technological solutions can take advantage 
of this to create customer value. We choose to use the example new payment 
methods throughout the essay mainly because it’s a hot topic right now and 
also to make the essay easier to absorb for the reader as well as for the 
interviewees. Our essay is based on a qualitative method and we’ve chosen  
to interview five people in different organizations and contexts to get a wide 
perspective. The data collected from the interviews has been used as a 
foundation for the analysis and can be further seen in the fifth chapter. By 
using a qualitative method we haven’t been able to draw any generalisations 
regarding technological solutions, even though certain patterns can be 
identified. 
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1. INLEDNING 
 

I följande kapitel förklaras vårt val av ämne och läsaren introduceras även i 

ämnet. Sedan presenteras en tillhörande problemdiskussion som ämnar till att 

skapa en bättre förståelse kring ämnet. Slutligen presenteras uppsatsens 

syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
 

Handeln med kontanter, det vill säga betalning i form av mynt och sedlar är 

något som minskar allt mer i Sverige och istället är det betalkorten som tar en 

allt större andel av betalningarna de senaste åren (www.Svenskhandel.se). 

Kortbetalningar utgör idag drygt 50 procent av betalningarna vilket är en 

ökning på cirka tio procent jämfört med år 2002 (www.Riksbank.se). Även fast 

kortbetalningar fortfarande är starkt uppåtgående så pågår ständigt en 

diskussion om nya betalningslösningar för att effektivisera köpprocessen, 

kostnadsspara och öka säkerheten vid betalning. Nedanför har vi tagit upp ett 

antal argument till varför nya betalningslösningar kan vara en viktig innovation 

inom detaljhandelns fysiska butiker. 

 

Undersökningar gjorda av HUI pekar på att säkerhet spelar stor roll i svensk 

handel. Hela 66 procent av företagen inom dagligvaruhandeln och 

sällanköpshandeln vill av säkerhetsskäl öka antalet kortbetalningar och 

därmed minska kontanthanteringen. En minskad kontanthantering gynnar 

såväl konsumenten som företaget. Säkerhet är även ett hett argument till 

varför nya betalningslösningar ska tas fram, där den kommer på andra plats 

efter kostnadsbesparingar (www.Svenskhandel.se). Vidare har olika system 

tagits fram för att säkrare kunna hantera kontanter i butiker. Cineo är ett 

exempel på ett sådant system som har till uppgift att helt ta bort exponering 

av kontanter vilket i sin tur har bidragit till ökad säkerhet 

(www.Byggnyheter.se).  

 

Utvecklandet av ny teknik har gjort att arbetskraft kan bytas ut mot olika 

tekniska lösningar med kostnadsbesparing som största motiverande faktor. 

http://www.svenskhandel.se/
http://www.riksbank.se/
http://www.svenskhandel.se/
http://www.byggnyheter.se/
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Exempelvis byts idag butikspersonal ut mot databaserade kassasystem och 

kortläsare (Schön, 2008).En stor del av svenska handelsföretag är även 

väldigt positiva till utvecklandet av nya betalningslösningar som en 

kostnadsbesparare där just kostnadsbesparing är den största faktorn till att 

företag vill att nya betalningslösningar ska tas fram (www.Svenskhandel.se). 

 

Konkurrensen inom detaljhandeln är stenhård, speciellt i köpcentrum där 

varumärkena har det svårt att konkurrera med produkt och tjänsteutbud, men 

också gällande geografiskposition vilket leder till att nya konkurrensverktyg är 

en viktig faktor för överlevnad (HUI Research 2011). Nya innovativa 

betalningslösningar bland annat i form av mobila lösningar kan bli ett starkt 

verktyg inom konkurrensen vilket många konsumenter och företag är positiva 

till(www.Telia.se). Mervärde är en annan faktor som spelar stor roll i dagens 

konsumtion. Det räcker oftast inte bara med vad själva produkten eller 

tjänsten erbjuder utan kunden kräver något mer, det vill säga ett mervärde 

vilket exempelvis kan handla om tilläggstjänster utöver produkten som kunden 

erhåller vid ett köp (www.Svenskhandel.se). Med hjälp av nya 

betalningslösningar kan det finnas möjligheter för att ta ytterligare ett steg i 

rätt riktning mot att skapa mervärde för kunden. Dagens teknik gör det fullt 

möjligt att integrera betalning och marknadsföring tillsammans i 

mobiltelefonen (Klackenberg och Östling-Ollén, 2011). Vidare anser svensk 

handel att behovet av en hårdare konkurrens bland företag som erbjuder 

betalningslösningar måste öka då bankerna gör enorma vinster på de 

betalningar som utförs via betalkort och det är kunden och handeln som får 

betala för denna kostnad (www.Svenskhandel.se). Argumenten ovan tyder på 

att nya betalningslösningar kommer att utvecklas för att underlätta, skapa 

konkurrens och införa ett högre mervärde för såväl kund som 

företag(www.Riksdagen.se). 

 

Detaljhandeln är under ständig utveckling och det är en bransch där kunden 

har stort inflytande, exempelvis har de stort inflytande på hur företag och 

varumärken utformas och utvecklas. En bidragande orsak är användandet av 

sociala medier och andra kommunikationskanaler vilket ger företagen 

möjlighet att integrera med kunden och på så vis får de möjlighet att anpassa 

http://www.svenskhandel.se/
http://www.telia.se/
http://www.svenskhandel.se/
http://www.svenskhandel.se/
http://www.riksdagen.se/
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sig därefter (Gummesson, 2008). Mobiltelefonin har gjort denna integration 

bärbar och kunden kan när som helst kommunicera och integrera med olika 

företag. Utvecklingen av mobiltelefonin har också möjliggjort nya 

betalningslösningar i form av tillexempel SMS betalning, NFC och 

streckkodsläsning vilket har potentialen att resultera i ett helt kontantlöst 

samhälle (www.Svenskhandel.se). 

1.2 Problematisering 
 

Betalningssystemet i stort är omfattande och anses vara samhällets 

blodomlopp vilket innebär att eventuella driftstörningar och problem är viktiga 

att minimera (www.Svenskhandel.se). Befintliga betalningslösningar utgörs till 

största del av kontanter och kortbetalningar. Tillhandahållandet av kontanter i 

Sverige uppgår årligen till en kostnad på ungefär 11 miljarder kronor. Speciellt 

i Sverige anses möjligheten att lätt tillgå kontanter som en rättighet och något 

självklart men som samtidigt ger upphov till en svart ekonomi och främjar 

brottslighet (www.Ibm.com). En undersökning gjord av arbetsmiljöverket visar 

att 780 butiksrån anmäldes under 2011vilket antyder att säkerheten 

fortfarande kan göras bättre (www.Av.se). 

 

Kortbetalningar är en betalningslösning som ökar mer och mer, det visar en 

färsk undersökning från svensk handel och det anses vara en relativt säker 

betalningsmetod. Problemet ligger här i att lyckas hålla minst lika hög 

säkerhet om inte högre på nya betalningslösningar för att tillfredsställa 

marknaden och dess intressenter (www.Svenskhandel.se). Drift-stopp på 

kortbetalningssystem är en annan aspekt som rör säkerheten och 

handelsbarometern skriver att 76 procent av företagen inom svensk 

detaljhandel har haft problem med kortbetalning i butik under 2010. Stoppen 

förekommer oftast i dagligvaruhandeln där 82 procent drabbats. Motsvarande 

siffra för sällanköpsvaruhandeln är 71 procent (www.Svenskhandel.se). 

 

Som vi nämnt tidigare kostar kontanthanteringen stora summor varje år, det 

gör även kortanvändningen. Det är bankerna som styr kortbetalningarna och 

konkurrensen är begränsad vilket innebär att de kan ta i princip vilka priser 

http://www.svenskhandel.se/
http://www.svenskhandel.se/
http://www.ibm.com/
http://www.av.se/
http://www.svenskhandel.se/
http://www.svenskhandel.se/


   
 

 

10 

som helst. Detta är självklart ett problem inom svensk handel och det finns 

därför stort intresse för nya betalningslösningar som kan konkurrera med de 

befintliga (www.Svenskhandel.se).  

 

En studie av HUI visar att företag i framtiden måste differentiera sig i en högre 

grad för att vinna marknadsandelar då konkurrensen och utbudet av varor och 

tjänster inte kommer att minska (HUI Research 2011). När det kommer till 

betalningslösningar har vi inte sett någon särskild differentiering och den 

information vi har tagit del av har främst belyst problemet gällande dålig 

konkurrens mellan de företag och banker som erbjuder dagens 

betalningslösningar. 

 

Tidigare försök att implementera alternativa betalningslösningar däribland 

Swedbanks försök att introducera det så kallade Cash-kortet visade sig bli en 

flopp(www.Svenskhandel.se). I framtiden såväl som idag är det därför 

intressant att se hur nya betalningslösningar anpassas för såväl företag som 

konsumenter. 

1.3 Forskningsproblem 
 

Tanken bakom forskningsfrågan är att den ska hjälpa oss författare att 

förmedla en så djup och bred förklaring av ämnet som möjligt för att slutligen 

kunna ge ett tydligt svar på frågan.  

 

Hur kan en ny teknologisk lösning resultera i upplevt värde för konsumenten i 

detaljhandeln? 

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att skapa ökad förståelse för vad som är viktigt och 

vad som ligger till grund för att en ny teknologisk lösning ska kunna generera 

kundvärde. 

 

Vi avser att beskriva och analysera värde och värdeskapande för att sedan 

dra paralleller till hur en ny teknologisk lösning kan dra nytta av detta för att ett 

http://www.svenskhandel.se/
http://www.svenskhandel.se/
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kundvärde ska uppstå. 

1.5 Avgränsningar 
 

Eftersom att teknologiska lösningar kan innefatta väldigt många olika saker 

har vi valt att använda oss av ett genomgående exempel i form av nya 

betalningslösningar.Då vår forskningsfråga rör fysiska butiker inom 

detaljhandeln har vi valt att utesluta hur nya teknologiska lösningar kan 

inbringa värde via internethandel. Vidare har vi valt att rikta oss mot B2C 

marknaden (Business toconsumer) även kallat konsumentsektorn. Vi har 

även uteslutit kundens syn på nya teknologiska lösningar och vad denne 

anser är av vikt för värdeskapande. Istället har vi endast utgått från företag 

som är potentiella användare och utvecklare som har kunskap om nya 

teknologiska lösningar. Slutligen har vi avgränsat vår studie till endast företag 

som är verksamma inom Sverige. 
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2. METOD 
 

I detta kapitel har vi redogjort för vilken metod och ansats vi har valt att 

använda oss av. Kapitlet tar upp följande delar: Ansats, kvalitativ 

forskningmodell, intervju, urval, förberedelser, genomförande, Validitet & 

reliabilitet. 

2.1 Forskningsansats 
 

Det finns det tre olika ansatser, deduktion, induktion och abduktion, att 

relatera teori till empiri enligt Patel och Davidson (2003). Thurén (2007) menar 

att den deduktiva ansatsen handlar om att dra logiska slutsatser och kan 

anses vara giltiga endast om det finns en röd tråd i uppsatsen det vill säga om 

den är logiskt sammanhängande. Bryman och Bell (2005) anser att den 

deduktiva ansatsen handlar om att härleda hypoteser från det forskaren vet 

sedan tidigare och det som kan härledas från teorin. Dessa hypoteser ska 

sedan empiriskt granskas. Detta får medhåll från Patel och Davidson (2003) 

som menar att en deduktiv ansats präglas av att forskaren utgår från befintlig 

teori för att sedan skapa en eller flera hypoteser som förkastas eller 

accepteras. Patel och Davidson (2003) riktar även viss kritik mot detta sätt att 

arbeta då de menar att det finns risk för att den insamlade teorin påverkar 

forskaren på ett sådant sätt att denne inte upptäcker nya och intressanta 

aspekter att ta med i forskningsprocessen. Då Patel och Davidson (2003) 

anser att den deduktiva ansatsen följer “bevisandets väg”, så följer vidare den 

induktiva ansatsen “upptäckandets väg” och innebär att forskaren utgår från 

empirin för att sedan stödja denna med befintlig teori. Bryman och Bell (2005) 

menar att i den deduktiva ansatsen är teorin resultatet av den insats forskaren 

har gjort. Därmed innebär denna ansats att generaliserbara slutsatser grundar 

sig i de observationer som gjorts (Bryman och Bell 2005). Detta resonemang 

får stöd från Thurén (2007) som anser att en induktiv ansats utgår från 

empirisk data för att sedan dra generella slutsatser. Forskaren har också riktat 

viss kritik mot denna ansats då han säger att empirin sällan ger en holistisk 

bild av forskningsobjektet. Patel och Davidson (2003) säger att även om 
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forskaren använder sig av ett induktivt sätt att arbeta kommer han fortfarande 

att färgas av egna tankar och sedan tidigare teorier. 

 

Det finns även ett tredje sätt att relatera teori till empiri som kallas abduktion. 

Patel och Davidson (2003) förklarar den abduktiva ansatsen som en 

kombination mellan induktivt och deduktivt arbetssätt. Alvesson och 

Sköldberg (2008) stödjer detta då de säger att den abduktiva 

förklaringsmodellen innehåller bidrag från både det deduktiva och induktiva 

arbetssättet. Forskarna menar också att det ger möjlighet till att utveckla den 

empiriska delen men också justera och lägga till teori om så önskas. Patel 

och Davidson (2003) förklarar vidare att det induktiva inslaget först går ut på 

att utforma ett hypotetiskt mönster som kan förklara problemet. Nästa steg är 

präglat av ett deduktivt arbetssätt och här testas hypotesen på nya fall för att 

försöka utveckla den till att bli så generell som möjligt. Forskarna för även 

fram kritik mot det abduktiva arbetssättet och menar att forskarens befintliga 

åsikter och kunskaper kan komma att prägla hypotesen i för stor utsträckning. 

 

Vi har valt att arbeta efter den abduktiva ansatsen då denna ansats låter oss 

använda både inslag från den deduktiva och induktiva ansatsen. Detta har 

gett oss möjligheten att vara mer fria i vårt arbete att relatera teori till empiri. 

Det har också inneburit att vi inte varit låsta till en specifik ansats vilket kan 

ses ha varit till fördel för oss för att komma vidare i forskningsprocessen.   

2.2 Kvalitativ forskningmodell 
 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Enligt Bryman och Bell 

(2005) är den största skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod att den 

förstnämnda lägger största vikt vid ord och den sistnämnda på siffror. Detta är 

något som Repstad (2007) stödjer då han menar att den kvalitativa metoden 

saknar det systematiska bruket av siffror som hjälpmedel till analysen. 

Författaren menar också att en kvalitativ metod går mer in på djupet i ämnet 

medan den kvantitativa metoden fokuserar på en bredare forskning. Bryman 

och Bell (2005) betonar även att kvalitativ forskningsmetod handlar om att 

bepröva redan befintliga teorier till skillnad från en kvantitativ forskningsmetod 
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som istället går ut på att generera nya teorier. Vidare menar Denscombe 

(2000) att en kvalitativ metod oftast är förknippad med småskaliga studier 

medan den kvantitativa metoden är dess motsats. Berg (2007) uttrycker den 

kvalitativa metoden som en metod där den sociala omgivningen och dess 

medverkande individer studeras och där antalet spelar mindre roll. Han menar 

också att forskningen påverkas av forskarens tidigare värderingar, bakgrund 

och erfarenheter, där alla påverkar tolkningsgraden. Detta resonemang får 

stöd av Lantz (2007) som också menar att individens tolkning beror på 

förväntningar, önskningar och tidigare erfarenheter. Bryman och Bell (2005) 

stödjer tidigare författare och menar att den kvalitativa forskningsmetoden 

påverkas av forskarens sätt att tolka och att undersökningarna oftast utgår 

från intervjupersonernas egna åsikter och uppfattningar. Meningen med att 

utgå från deras åsikter och uppfattningar är enligt Bryman och Bell (2005) för 

att uppnå målet om att tränga så djupt in i ämnet som möjligt och därmed 

förbise det yttre skenet för att besvara sin frågeställning på bästa sätt. Enligt 

Patel och Davidson (2003) är kvalitativa intervjuer i princip alltid präglade av 

en låg standardisering. Innebörden av detta är att intervjuaren ger 

respondenten större möjlighet att frispråkigt svara på de ställda frågorna. 

Patel och Davidson (2003) betonar vidare att man vid kvalitativa intervjuer 

aldrig utformar tänka svarsalternativ på de ställda frågorna utan behåller en 

väldigt öppen syn. Därför hör den kvalitativa forskningsmetoden ihop med ett 

induktivt arbetssätt. 

 

Vid kvalitativa undersökningar är det enligt Bryman och Bell (2005) ovanligt 

att ha förberett frågeställningar sedan innan. Samma sak gäller vid kvalitativa 

intervjuer som präglas av en ostrukturerad utformning som ämnar till att bättre 

lyckas förstå hur olika individer ser på det studerade ämnesområdet. En 

annan fördel med kvalitativa metoder är att forskaren har möjlighet att under 

uppsatsens gång gå tillbaka och ändra fokus medan i en kvantitativ 

undersökning är detta svårare eftersom ett stort antal standardiserade utskick 

av en enkät kanske redan skickats iväg, det finns då ingen möjlighet att gå 

tillbaks och ändra eller lägga till en fråga. Vidare är det enligt Lantz (2007) 

intervjuarens uppgift att bestämma intervjuns innehåll med stöd av och 

bakgrund mot den redan studerade teorin. Detta stöds av Patel och Davidson 
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(2003) som menar att intervjuaren har till uppgift att hjälpa intervjupersonen 

att bygga upp ett resonemang kring det ämne som studeras. Det är även av 

vikt att intervjuaren använder sig av språkbruk, kroppsspråk och gester för att 

intervjupersonen inte ska känna sig hämmad eller återhållen i sina svar. 

Vidare beskriver Lantz (2007) hur viktigt det är att intervjuaren är väl 

förberedd och påläst inom ämnet för att kunna belysa centrala aspekter och 

behålla ett intressant fokus genom hela intervjun. Enligt Bryman och Bell 

(2005) är målet med den kvalitativa intervjun att intervjuaren förstår olika 

händelser, mönster och beteenden för att på så sätt skapa en så hög kvalitet 

som möjligt. Författarna ger även kritik åt den kvalitativa metoden och menar 

att den är för subjektiv och präglas allt för mycket av forskarens egna 

uppfattningar om vad som anses vara viktigt vilket i sin tur har sina rötter i 

personliga förhållanden som etableras med de personer som undersöks. 

 

En annan forskare vid namn Wallén (1996) antyder att kvalitativa metoder är 

viktiga när det kommer till tolkning av symboler och olika innebörder. Vårt 

angreppssätt av uppsatsen kan vidare kategoriseras som hermeneutisk då vi 

fokuserar på att lyfta viktiga aspekter från redan skapad teori, detta menar 

Bryman och Bell (2005) som också skriver att den hermeneutiska prägeln 

som strategi rymmer stor potential till både sociala handlingar och texter. 

 

Alvesson och Deetz (2000) skriver om vissa problem med kvalitativa 

intervjuer, de menar att intervjuarens egna åsikter och tankar spelar in vid 

intervjutillfället. Detta är något som kan minimeras genom att forskaren lyckas 

etablera personliga kontakter med intervjupersonen och på så sätt kan hon 

betraktas som en “deltagare” istället. Ytterligare ett problem menar forskarna 

vara att en intervjuperson kan känna sympati för intervjuaren och på så sätt 

ge de svar som förväntas. Detta styrker Denscombe (2000) genom att tala om 

den såkallade intervjuare effekten som innebär att saker som sägs under 

intervjun behöver inte alltid återspegla sanningen. En annan nackdel med 

kvalitativa intervjuer menar Thomsson (2010) att det inte utifrån resultatet går 

att dra generaliserbara slutsatser vilket betyder att det är svårt att komma 

fram till exempelvis branschmässiga drag. Bryman och Bell (2005) skriver 

också om svårigheten att generalisera vid kvalitativa undersökningar då de 
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nästan alltid består av ett fåtal intervjuer av ostrukturerad karaktär. Alvesson 

och Deetz (2000) säger å andra sidan att intervjupersonen snarare påverkas 

av varje specifikt intervjutillfälle snarare än av tidigare erfarenheter. Forskarna 

beskriver detta som att varje intervjutillfälle är för kontextberoende för att 

kunna återspegla den värld som pågår utanför det specifika intervjutillfället. 

 

Som nämnt har vi valt en kvalitativ forskningsmetod för att på ett djupare plan 

kunna studera det valda ämnet och på ett så bra sätt som möjligt kunna 

besvara våra frågeställningar och syfte. Givet av den valda inriktningen har 

därför ord haft större betydelse än siffror då vi har studerat hur nya 

teknologiska lösningar och värdeskapande hänger ihop. För att kunna tränga 

så djupt in i ämnet som möjligt har vi även gjort fem kvalitativa intervjuer där 

syftet har varit att komma intervjupersonerna nära, med anledning att få så 

fylliga svar som möjligt och därmed komma närmre det valda uppsatsämnet. 

Vad gäller utformningen av intervjuerna så har vi haft möjligheten att kunna 

gå tillbaks och lägga till frågor som vi ansett vara viktiga för att besvara våra 

frågeställningar, vidare har vi under själva intervjusituationen även haft 

möjlighet att ställa relevanta följdfrågor som har gett oss ytterligare kunskap 

om ämnet i stort. 

2.3 Intervju 
 

Alvesson (2003) anser att det finns två olika typer av forskare,“Romantiker” 

eller “nypositivister”. Romantiken handlar om att skapa en personlig relation 

till intervjupersonen för att skapa tillit och engagemang och på så sätt få 

pålitliga svar. Nypositivismenkan beskrivas som motsatsen till romantiken, det 

vill säga att forskaren ska ha så lite inflytande på intervjupersonen i fråga som 

möjligt för att inte riskera att “snedvrida” resultat i undersökningen. 

Nypositivismen kan jämföras mer med ett kvantitativt sätt att arbeta då 

insamling av empirisk data sker många gånger genom enkätundersökningar 

med mål att statistiskt säkerställa resultatet. Vidare går Patton (2002) in på 

olika strategier angående intervjuer som kan vara bra för forskaren att välja 

mellan då det finns olika aspekter som är viktiga att tänka på vid de olika 

strategierna. Detta anser Berg (2004) vara viktigt då även han tar upp tre olika 
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strategier med snarlik innebörd för att utforma en intervju, dock har 

strategierna andra namn. Berg (2004) kallar de tre strategierna för 

standardiserad, ostandardiserad och semistandardiserad intervjustrategi. Den 

standardiserade strategin innebär att forskaren använder sig av 

förutbestämda frågor som han/hon följer till punkt och pricka. Frågorna får inte 

heller bytas ut från en intervjuperson till en annan och inga spontana 

tilläggsfrågor får ställas. Ostandardiserad kan sägas vara motsatsen till 

standardiserade strategin, det vill säga att frågeschemat inte behöver vara 

utformat på samma strukturella sätt. Frågor kan också bytas ut under 

intervjun och det handlar mer om att styra och föra en diskussion mot det 

ämnet som forskningen innefattar. Berg (2004) belyser dock att det är viktigt 

att forskaren är väl insatt i teorin för att klara av denna typ av intervju. Den 

semistandardiserade strategin beskriver Berg (2004) som ett mellanting 

mellan de två förstnämnda strategierna. Berg (2004) menar att strategin 

präglas ofta av att forskaren har förutbestämda frågeställningar som han/hon 

följer till en viss grad, det vill säga att forskaren kan vid behov ställa 

tilläggsfrågor i syfte att få ett djupare svar. 

 

Vi har använt oss av den ostandardiserade strategin under empiriinsamlingen. 

Detta då vi ansåg att det var till fördel att kunna hoppa mellan frågorna och 

ställa spontana frågor runt ämnet vid behov. Valet stärks också av Repstad 

(2007) som skriver att frågeschemat inte bör vara absolut bestämt i förväg 

utan istället utformas under tiden som intervjun pågår. Patel och Davidson 

(2003) nämner också att kvalitativa intervjuer många gånger har en låg grad 

av standardisering för att låta intervjupersonen svara öppet. Vi har använt oss 

av en intervjuguide vid alla intervjuer som belyser de olika ämnesområdena 

som vi valt att studera, på så sätt har vi kunnat var mer frispråkiga och kunnat 

anpassa varje intervju efter specifik situation. Att inte välja ett förutbestämt 

frågeschema till punkt och pricka och istället använda sig av ett mer öppet 

tillvägagångssätt anser även Denscombe (2003) vara en bra metod att 

genomföra en kvalitativ intervju på. Denscombe (2003) menar att detta 

tillvägagångssätt gör det möjlig för intervjupersonen att diskutera och 

formulera sina tankar och åsikter runt ämnet på ett friare sätt.Repstad (2007) 

invänder också endel kritik mot det kvalitativa tillvägagångssättet. Forskaren 
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menar att metoden fokuserar för mycket på ett fåtal människor vilket bland 

annat leder till att det blir omöjligt att statistiskt säkerhetsställa något. Vidare 

menar han att intervjuerna kan riskeras att misslyckas om personen som 

intervjuar inte orkar eller tycker det är pinsamt att ställa vissa frågor. Repstad 

(2007) säger däremot också att kvalitativa intervjuer är bra på så sätt att de 

fångar intervjupersonens erfarenheter och åsikter på ett bättre sätt jämfört 

med en kvantitativ forskningsmetod. Detta håller Wallén (1996) med om och 

han nämner även att forskaren kan förbereda följdfrågor för att på ett ännu 

bättre sätt fånga erfarenheter och åsikter hos intervjupersonen. 

2.4 Urval 
 

Som vi har nämnt tidigare har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod. Under forskningsprocessen valde vi att utföra fem intervjuer 

med personer som arbetar inom detaljhandeln, bank samt den oberoende 

organisationen Svensk handel och som alla har kunskap om eller arbetar med 

betalningslösningar av olika slag. Detta kallar Svenning (2003) urval och vi 

har därmed gjort ett strategiskt urval enligt Grønmo (2004). Anledningen till 

detta var att vi ville studera ämnet från olika infallsvinklar för att på så sätt få 

en djupare och bredare förståelse. Valet av intervjupersoner inom 

detaljhandeln föll sig naturligt eftersom att vår forskningsfråga berör just 

detaljhandeln. Dock omfattar detaljhandeln både sällanköpsvaruhandeln och 

dagligvaruhandeln. Detta har vi tagit i beaktande och valt att ta med företag 

från båda kategorierna för att skapa en så omfattande bild som möjligt. 

Svensk handel tog vi med på grund av att de publicerar många artiklar som 

rör detaljhandeln, har stort inflytande och stor kunskap i bland annat 

betalfrågor. Anledningen till att vi valde att intervjua banken var eftersom att 

de har haft en stor roll i tidigare utvecklingsprojekt av betalningslösningar.  

 

Följande personer har intervjuats: 

 

• Catharina Grundström,VD på ICA MAXI i Kalmar, där hon har 

arbetat i 14 år och är även uppväxt med föräldrar som haft ICA butik. 

Catharina gör allt möjligt eftersom företaget drivs av familjen, 
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däribland ekonomifrågor, budgetfrågor med mera. Hon sköter även 

alla produkter och tjänster som inte rör själva butiken såsom 

övervakning, tele, elavtal och så vidare. 

 

• Bengt Nilervall,betalansvarig på Svensk handel. Han jobbar främst 

med betal frågor men också kassaregisterlagen. Bengt jobbar också 

med en referensgrupp även kallad betal gruppen där exempelvis 

ICA, Axfood, KF, H&M, IKEA och Reitangruppen sitter. I denna 

grupp diskuteras gemensamma betal frågor. Vidare är han delaktig i 

microbetalgruppen och handels europeiska organisation även kallad 

eurocommerce. 

 

• Anders Björndahl, arbetar som CFO på Scorett och har gjort det 

under de senaste två åren. Tidigare arbetade Anders på JC där han 

var ansvarig för redovisningen för alla centralägda JC, Brothers och 

Sisters butiker i Sverige, Norge och Finland. 

 

• Lars Strandberg,är marknadsansvarig för Swedbank i Kalmar. Lars 

har arbetat på Swedbank i cirka 15 år och har under sin karriär inom 

Swedbank haft olika roller. I huvudsak har dessa roller inneburit 

marknadsfrågor mer eller mindre. Innan Lars började på Swedbank 

arbetade han på sparbanken där han bland annat var betalansvarig. 

 

• Intervjuperson Alpha,Har arbetat som konsult för ett flertal företag 

inom detaljhandeln de senaste fem åren. Under uppdragens tid har 

Alpha haft positionen som CFO. Därmed har han varit delaktig inom 

de flesta frågor som rör ett företag. Exempelvis marknadsföring, 

inköp och försäljnings frågor. 

 

Då vi har intervjuat personer från både detaljhandeln, bank och svensk handel 

har vi fått förståelse för två olika perspektiv. Dessa har vi valt att kalla 

“användarperspektivet” inkluderat (ICA Maxi, Scorret och Alpha) respektive 

“utvecklarperspektivet” innehållande (Swedbank och Svensk handel). 

Anledningen till varför vi valde att sätta Svensk handel 
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iutvecklingsperspektivet är på grund av att de har stort inflytande och står på 

handlarnas sida. Detta innebär att de alltid ser till handlarnas bästa. Dock 

arbetar de inte praktiskt med nya lösningar utan de skickar ut signaler och 

ställer krav på vad som behöver göras. Vi har dessutom valt att dela in vår 

empiriska data var för sig i fem olika case. Detta för att göra det så tydligt som 

möjligt vad varje intervjuperson har sagt. Hela intervjumaterialet återfinns i 

bilaga 2i slutet av uppsatsen. 

 

 

2.5 Förberedelser 
 

Innan vi genomförde intervjuerna började vi med att bland annat skriva en 

problemdiskussion där vi formulerade en rad olika problem som vi tog del av 

från olika relevanta källor. Utifrån problemdiskussionen tog vi fram ett 

forskningsproblem och utifrån detta letade vi relevant teori. Detta gjorde att vi 

var djupt insatta i det ämne som rörde vårt forskningsproblem innan vi utförde 

intervjuerna. Vi skapande sedan en intervjuguide som vi tog stöd av under 

intervjuerna. Intervjuguiden anser vi har varit ett viktigt verktyg under 

intervjuerna då denna hjälpte oss att ha koll på vad som hade tagits upp och 

inte. Den hjälpte oss också att få in intervjupersonen på rätt bana om han/hon 

hade svävat för långt ut från ämnet. Idén till att skapa en intervjuguide kom 

från Berg (2007) då hon nämner att detta är ett otroligt viktigt verktyg för en 

lyckad intervju. Vi byggde vår intervjuguide på det forskningsproblem och den 

teori som vi hade samlat in. Det kan även vara värt att nämna att vi har läst 

endel kurser som rör ämnet värdeskapande och kundvärde tiden innan vi 

startade med denna uppsats vilket gör att vi inte kom in i ämnet ”ofärgade”. 

2.6 Genomförande 
 

Alla de intervjuer som har genomförts är gjorda “face-to-face” det vill säga 

genom personliga möten. Detta är vi mycket tacksamma för och anser det 

vara till stor hjälp för att kunna svara på vår frågeställning, då vi verkligen har 

kunnat gå på djupet vid varje intervjutillfälle. Vi har även spelat in alla 

intervjuer så att vi har haft möjlighet att spola fram och tillbaka för att inte 
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missa viktiga detaljer. De intervjupersoner vi har talat med har haft i stort sätt 

liknande tankar och åsikter om betalningslösningar och vad som är viktigt för 

att skapa värde för kunden i detaljhandeln. Därmed har ingen sagt tvärt emot 

vad någon annan sagt även om det finns vissa meningsskiljaktigheter men i 

stora drag har alla intervjuade haft samma uppfattning kring ämnet. Det är 

också självklart så att det förekommer olika vinklingar på svaren eftersom vi 

har haft som mål att få olika perspektiv på svaren, dels från detaljhandeln 

men också från banker och svensk handel. En av intervjuerna gick inte riktigt 

som planerat då intervjupersonen var mycket stressad och vi hade tekniska 

svårigheter som gjorde att vi inte kom åt vår intervjuguide och fick därför 

improvisera. Resultatet blev inte riktigt som förväntat men det finns vissa delar 

som vi har kunnat använda oss av trots allt. I övrigt anser vi relevansen vara 

hög i de resterande intervjuerna och vi har verkligen lyckats som tidigare 

nämnt gå på djupet i varje intervju och låtit intervjupersonerna tala fritt 

genomgående. 

 

Under intervjutillfällena ställde vi en mängd relevanta frågor kring ämnet men 

också följdfrågor för att kunna tränga så djupt in i personens tankar och 

åsikter som möjligt. Intervjufrågorna anpassades något efter vem vi 

intervjuade och vilken typ av företag personen var verksam i. Detta för att 

undvika att ställa frågor som inte var av relevans eller betydelse för det 

specifika företaget. Vidare ställde vi endast frågor runt betalningslösningar 

och hur dessa kan inbringa ett värde åt kunden. Anledningen till att vi valde 

betalningslösningar är för att ämnet ligger i tiden och är för oss mycket 

intressant men även eftersom vi ansåg att det skulle bli för svårt att föra en 

intervju generellt kring ämnet teknologiska lösningar, men också för att hitta 

rätt företag och personer.  

2.7 Validitet och Reliabilitet 
 

Denscombe (2000) menar att verifiera den kvalitativa forskningen är mycket 

viktigt. Därmed måste forskaren visa att hans eller hennes resultat är korrekta 

och riktiga för att läsaren ska kunna lita på fynden. Vidare skriver han att utan 

en sådan verifikation skulle forskningen helt och hållet sakna trovärdighet. 
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Forskaren beskriver begreppen validitet och innebär hur noggrant och precist 

urvalet av data är och om den är lämplig för att besvara forskningsfrågan. 

Detta styrks av Repstad (2007) som beskriver begreppet validitet som hur 

välforskaren har lyckats mäta det som är ämnat att mäta eller något mer 

generellt. Grønmo (2004) menar att kvalitén på datamaterialet beror på hur 

väl den överensstämmer med frågeställningen, detta betyder att ju bättre 

forskaren har lyckats svara på frågan desto högre kvalitet håller 

datamaterialet. 

 

Då teknologiska lösningar är ett brett begrepp har vi valt att använda oss av 

nya betalningslösningar som ett exempel genom hela uppsatsen. 

Anledningen till detta är att vi ville ha ett konkret ämne att studera vilket också 

har underlättat empirinsamlingen. Resultatet av att använda nya 

betalningslösningar som ett exempel genom hela uppsatsen gör att den 

insamlade datan är isolerad till nutid. Om en annan forskare skulle studera 

samma fenomen så kommer förmodligen datan skilja eftersom att både 

företag och marknad ständigt utvecklas. Exemplet hjälper uppsatsen på så vis 

att den tillsammans med teori gällande värdeskapande och servicesystem får 

en viss analytisk styrka, vilket hade varit svårare om vi bara studerade 

teknologiska lösningar i stort. Vidare kan vi urskilja ett empiriskt samband i 

våra teoretiska modeller, vilket framgår i analysen. För att försäkra oss om att 

teorin är förankrad empirin så har vi varit noga med att samla in all nödvändig 

teori innan några intervjuer gjordes med reservation för att delar av teorin har 

ändrats under forskningens gång. Detta av den enkla anledningen att vi som 

forskare behövde vara väl belysta på vilka ämnesområden intervjuerna skulle 

innehålla men också för att få ut mesta möjliga av intervjusituationen. 

2.7.1 Intern validitet 
 

Yin (2003) menar att intern validitet handlar om den förklaringskraft som teorin 

bidrar med till studien. Vidare anses den interna validiteten inte kunna 

generaliseras utan är endast relevant för en specifik studie. Forskaren 

förklarar också att den interna validiteten ämnar etablera ett kausalt 

förhållande där studiens resultat verkligen gör någon skillnad för företag. Vi 
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anser att orsaken och resultatet hänger ihop, då studien ämnar förklara 

förutsättningarna för att en ny teknologisk lösning ska resultera i kundupplevt 

värde. Om dessa förutsättningar inte tas i beaktande kan det bli svårare att 

generera kundvärde genom en ny teknologisk lösning. Vidare måste den 

teoretiska basen vara genuin. Anledningen är att det måste skapas ett 

analytiskt värde mellan empiri och teori. Vi anser att detta är fallet i vår studie 

och därmed är den interna validiteten acceptabel. Korrelationen kan också 

anses vara bra mellan teorin och empirin vilket märks i analysen.  

 

Vi anser att den teoretiska referensramen för att förklara hur en ny teknologisk 

lösning kan resultera i kundupplevt värde är relevant för att förstå 

verkligheten. Det är också viktigt att utesluta teoretiska modeller som inte 

hjälper forskaren att gå på djupet i det valda ämnet. Genom hela analysen 

framkommer det att teorin är relevant för att förklara den empiriska studien. 

2.7.2 Extern validitet 
 

För att få en hög extern validitet krävs det att den interna validiteten är god 

(Merrian, 1989). Vidare menar forskaren att den externa validiteten handlar 

om hur väl slutsatserna kan användas i ett annat kontext än det studerade. 

Detta får stöd av Bryman och Bell (2005) och de förklarar att det därför är 

viktigt att bland annat motivera grundligt varför vissa intervjupersoner väljs 

framför andra. 

 

Val av intervjupersoner grundar sig i att dessa på något sätt är verksamma 

med eller inom detaljhandeln och har därför en god insyn. Därmed är våra 

slutsatser applicerbara inom detta område och på betalningslösningar, men 

inte på teknologiska lösningar i stort och utanför detaljhandeln. Våra resultat 

kan därmed användas i både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln 

vilket gör den externa validiteten tillräcklig. 

2.7.3 Reliabilitet 
 

Reliabilitet består av att forskaren frågar sig själv om det valda 

forskningsinstrumentet skulle generera samma svar som om en annan 
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forskare studerade samma fenomen Repstad (2007). Forskaren menar också 

att reliabilitet innebär hur pålitliga mätinstrumenten är, hur pålitlig 

informationen som forskaren tagit fram är och om forskningen har 

genomförtsutan större fel och brister Repstad (2007). Vidare menar Bryman 

och Bell (2005) att både trovärdighet och tillförlitlighet tenderar att sjunka med 

tiden, därmed är det av vikt att hela tiden använda den senaste datan för att 

undvika att denna ska bli inaktuell. Vi har vid alla intervjutillfällen använt oss 

av en diktafon för att inte hamna i den här fällan, men också för att få med alla 

viktiga detaljer i intervjuerna. Detta stöds av Repstad (2007) som menar att 

inspelning av kvalitativa intervjuer är till stor fördel för forskaren. Vidare har vi 

haft samma utgångspunkt i alla intervjuer men något annorlunda innehåll i 

form av frågeställningar. Trost (2005) talar om vikten av att informera 

respondenterna om ämnet redan innan intervjun äger rum. Detta är något vi 

gjort, också att det är intervjupersonens egen åsikt som är viktig och 

intressant och inte vad som kan tänkas vara rätt eller fel. Under intervjutillfället 

har vi varit noga med att vara så tydliga som möjligt gällande 

frågeställningarna, om någon fråga har tyckts vara oklar har vi omformulerat 

eller försökt vara ännu tydligare för att respondenten ska förstå. Under 

intervjutillfället har vi även tänkt på att låta intervjupersonen tala fritt och till 

punkt för att inte gå miste om viktig information och därmed få en större 

trovärdighet på materialet. En annan bidragande orsak till att materialet fått en 

högre trovärdighet är på grund av den relation och närhet vi skapat till 

intervjupersonerna, vilket vi har gjort genom att ha inlett alla intervjuer med 

“vardagligt prat”, ringt dem innan intervjuerna och haft mail kontakt. Detta har i 

sin tur har lett till att vi har fått den uppfattning om att de har känt sig säkra i 

situationen och velat dela sina kunskaper och erfarenheter. När det kommer 

till insamlingen av sekundärdata har vi varit noga med att använda så nya 

upplagor och källor som möjligt för att höja trovärdigheten ytterligare och 

försäkra oss om att aktuellt material används. 
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3.TEORI 

3.1 Definition av kundvärde 
 

Kundvärde har funnits definierat ända sedan före Kristus och det var Aristotle 

(4th century B.C.)som först kom upp med definitionen där han ansåg att det 

användande värdet låg i kvalitén av de olika attribut en produkt innehöll. 

Exempelvis innehåller en mobiltelefon olika slags attribut, både specifika och 

övergripande. Den förstnämnda kan vara design och specialfunktioner medan 

de övergripande attributen kan vara möjligheten att ringa och smsa. Vidare 

hade Aristotle (4th century B.C.)svårare att definiera bytesvärdet, detta 

berodde på att det var behovet som styrde denna typ av värde som ansågs 

vara omätbart. Idag finns det däremot ett flertal olika definitioner av värde. 

Dock kan innebörden skilja sig något beroende på vilken forskare som 

tillfrågas.  

 

Monroe (1990) menar att värde är skillnaden mellan det som kunden betalar 

och får tillbaka gällande kvalitet och produkt/tjänstefördelar. Zeithaml (1988) 

beskriver värde på ett liknande sätt som förhållandet mellan vad kunden i 

förväg värderar en produkt/tjänst till och vad denne sedan får betala. 

Beroende på om kunden anser att nyttan överstiger priset uppstår ett 

kundvärde. Vidare beskriver Gale (1994) kundvärde som till vilken grad 

marknaden justerar kvaliteten på produkter och tjänster relaterat till priset. 

Detta pågår ständigt ute på marknaden då nya produkter/tjänster justeras 

kvalitetsmässigt vilket i sin tur formar priset. Butz och Goodstein (1996) 

förklarar värde som den emotionella relationen som uppstår mellan kund och 

företag efter att kunden har använt en framstående produkt eller tjänst 

tillhandahållet av företaget som resulterar i ökat värde för kunden. Holbrook 

(1998) har en tillsynes mer komplex syn på kundvärde och menar att det är 

en interaktiv relativistisk preferensupplevelse, detta kan förklaras som en 

utvärdering av ett “objekt”, det vill säga av en tjänst eller en produkt gjord av 

kunden. Slutligen anser Grönroos (2007) att kunder inte köper varor eller 

tjänster utan fördelarna som dessa ger. De köper erbjudanden innehållande 
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tjänster, varor, information etcetera. Dessa erbjudanden resulterar i ett slags 

kunduppfattat serviceerbjudande som skapar värde för kunden. Grönroos 

(2007) poängterar också att värde är något som inte uppstår 

förränkonsumenten har använt produkten eller tjänsten vilket han kallar 

användarvärde. I tidigare litteratur har definitionen av värde många gånger 

präglats av det så kallade bytesvärdet.  

3.2 Värdeskapande 
 

Stephen L. Vargo, Paul P. Maglio, Melissa ArchpruAkaka(2008b) menar att 

värde kan skapas på två olika sätt, dels genom den traditionella synen även 

kallad gods dominerad (G-D) logik men också genom det alternativa synsättet 

service dominerad (S-D) logik. Den första syftar till att värdet tillverkas och 

distribueras av företaget ut till marknaden, främst genom en byteshandel 

mellan vara och betalning. I det här synsättet är det naturligt att 

konsumentens roll såväl som företagets roll är delat och värdet skapas genom 

ett antal olika väl valda handlingar. Ta som exempel en mobiltelefon. 

Tillverkaren sätter ihop telefonen av ett antal komponenter och det är under 

själva ihopsättandet som värde skapas menar forskarna. Värde skapas också 

genom att företaget tillverkar något som konsumenten vill ha som sedan säljs 

på marknaden mot betalning. Det handlar alltså om att byta en vara mot 

pengar eller möjligen mot andra varor där värdet mäts i form av en så kallad 

bytestransaktion. 

 

S-D logiken å andra sidan tar en helt annan utgångspunkt där det tidigare 

nämnda användandevärdet är tätt sammankopplat. Här är företaget och 

konsumenten sammankopplade och själva värdet skapas alltid tillsammans 

(co-creation) parterna emellan. Normann (2001) styrker detta och menar att 

kunden inte längre bara är en mottagare eller affärsmöjlighet utan även en 

medskapare av värdet. Han talar även om vad han kallar ‘principleofdensity’ 

som innebär att den bästa kombinationen av resurser används för en specifik 

situation för att skapa optimalt värde. Vidare är ordet service vitalt i S-D 

logiken och definieras av Vargo och Lusch (2004) som användandet av 

operanta resurser exempelvis kunskap och färdigheter för att gynna 
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motparten. Genom att företaget använder sina kompetenser och kunskapar 

för att skapa en tilltalande produkt och/eller service så applicerar sedan 

konsumenten sina kunskaper för att skapa värde. Företagets service byts 

alltså mot kundens service (service-for-service exchange). Ta exemplet med 

mobiltelefonen igen. Företaget använder alla sina kompetenser och 

kunskaper för att skapa en tilltalande mobiltelefon. Men tillskillnad från G-D 

logiken blir telefonen i S-D logiken bara ett slags hjälpmedel för att skapa 

värde, där värdet uppkommer när konsumenten använder produkten för att 

ringa med eller identifiera sig igenom. Det handlar alltså om att telefonen ska 

vara tillräckligt lätt att manövrera och hantera för att det överhuvudtaget ska 

kunna uppstå ett kundvärde. Denna syn på värdeskapande stödjer även 

Normann (2001) då han menar att dagens värdeskapande är en process som 

kunden och företaget skapar tillsammans. Av denna anledning anser 

Normann (2001) att relationer är en av de absolut viktigaste resurserna ett 

företag har eftersom att det är i relationerna som värdet skapas. Resultatet av 

detta “nya” synsätt på värdeskapande har lett till att produkter och 

erbjudanden har fått en annan innebörd. Istället för att betrakta produkter och 

erbjudanden som “outputs” vilket kan förknippas med det traditionella 

synsättet menar Normann (2001) att de istället ska betraktas som “inputs” i 

värdeskapandet åt kunden. Yi He (2010) talar också om relationer och styrker 

det Normann (2001) säger och menar att företag med ett G-D logiskt synsätt 

ser sina kunder, anställda och företagspartners som resurser som går att 

kontrollera och manipulera, medan företag som antar ett S-D logiskt tänkande 

samarbetar med sina kunder, anställda och företagspartners för att 

tillsammans skapa ett värde. Johnson and Selnes (2004) håller med tidigare 

nämnda forskare och menar att ju högre kvalitet ett företag lyckas hålla på 

sina kundrelationer desto högre kundvärde kan genereras. Enligt forskarna 

kan även olika typer av aktiviteter exempelvis lojalitetsprogram och 

informationsutbyte kopplade till relationsbyggande användas för att detaljister 

ska kunna kundanpassa sina varor och tjänster bättre än sina konkurrenter.  

 

“Co-production” är ett begrepp som oftast förknippas med G-D logiken 

eftersom företaget anses producera och distribuera värdet till kunden 

(Vargo&Lusch, 2004). Detta begrepp kom senare att ändras till “co-creator” 
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där kunden och företaget tillsammans skapar värdet menarVargo och Lusch 

(2006). Dock har Yi He (2010) en annan syn på ordet “co production” och 

menar att det även fyller en funktion i S-D logiken. Detta eftersom det hjälper 

företaget att bygga sitt kärnerbjudande vilket sker genom skapandet och 

initiativtagandet av ett företags värdeförslag. Andra skillnader mellan de två 

synsätten är att S-D logiken fokuserar på operanta resurser som reagerar på 

andra resurser tillexempel färdigheter och kunskaper för att skapa värde, 

medan G-D logiken tar i utgångspunkt bytet mellan olika operanda resurser 

där någon form av förädling eller insats måste göras på själva produkten för 

att skapa värde.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1:G-D vs S-D Vargoet al.2008b, s.148 

 

Som nämnt tidigare har Grönroos (2007) en syn på värdeskapande som 

skiljer sig något från den traditionella synen och har liknande inslag som S-D 

logiken. Grönroos (2007) beskriver kundvärde som något som inte ligger 

inbyggt i en produkt eller tjänst istället skapas värdet när dessa används i 

kundens aktiviteter och processer vilket han kallar användarvärde. Vidare 

menar han att företagen kan påverka användarvärdet genom att interagera 

med hjälp av resurser och serviceprocesser i syfte att stärka och stödja 

kundens värdeskapande. Ett företag som använder detta perspektiv för att 

skapa kundvärde arbetar med ett så kallat relationsperspektiv enligt Grönroos 
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(2007). 

 

Grönroos (2008) tar även upp ett annat perspektiv vilket han kallar 

transaktionsperspektivet. Transaktionsperspektivet förknippas med den 

traditionella synen på värdeskapande och kan förklaras som att företagen 

skapar ett värde i produkten när den tillverkas, det vill säga att värdet uppstår 

direkt när kunden köper produkten. Marknadsföringsansvarigas roll i detta 

perspektiv är enligt Grönroos (2008) att göra grundliga 

marknadsundersökningar för att skapa sig en bild av vad kunden anser 

skapar värde för att sedan bygga in detta i produkten under 

tillverkningsprocessen för att slutligen distribuera ut värdet till kunden. Vidare 

förklarar forskaren att detta perspektiv kan leda till en konkurrenssituation 

mellan kund och företag då marknadsföringsavdelningens uppgift att övertyga 

kunden om att just denna produkt är den rätta för att lösa problemet. Detta i 

sin tur kan upplevas som att företaget försöker göra något “mot” istället för 

något “för” kunden. Forskaren menar att företaget går in med en inställning att 

kunden inte är i behov av produkten och måste därför övertalas för att välja 

deras produkt framför något annat företags vilket lätt leder till konflikt. Att 

hamna i konflikt med en kund kan lättare undvikas när ett företag har en 

marknadsföring som är baserat på relationsperspektivet, detta eftersom det 

här handlar om att skapa en relation till kunden genom att stödja och 

möjliggöra värdeskapandeprocessen.Slutligen sammanfattar Grönroos (2008) 

med att konstatera att värdeskapande har flyttats från “bytesvärde” vilket kan 

förknippas med transaktionsperspektivet till “användarvärdet”, det vill säga 

relationsperspektivet. 

 

Woodruff (1997) ser kundvärde som kundens personliga förväntningar på en 

produkt/tjänst användning och attribut. Ett eventuellt positivt värde uppstår om 

företaget lyckas matcha dessa förväntningar. Gummesson (2008) påpekar att 

kunden inte är ute efter speciella produkter, service, information eller kunskap 

utan istället efter något av värde. Vidare menar han att värdet alltid skapas 

tillsammans kund och företag emellan. 

 

Vidare går Grönroos (2008) in på att service kan ses som en stöttepelare vid 
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själva processen av värdeskapandet och där varor kan ses som en 

värdestödjande resurs. Service kan definieras som “en process bestående av 

ett antal aktiviteter som äger rum i interaktioner mellan kund och företag, 

varor och andra fysiska resurser, system och/eller infrastrukturer som 

representerar tillhandahållaren av service och möjligtvis involverande andra 

kunder, som har som mål att assistera kunder i deras dagliga sysslor” 

(Grönroos 2006, s.323). Sett utifrån en affärslogik (business logic) är service 

ett hjälpmedel och ska underlätta för kundens dagliga värdeskapande menar 

Grönroos (2008). Forskaren påtalar även att som företag använda sig av ett 

serviceinriktat tankesätt är ingen nackdel då det snarare främjar kundens 

värdeskapande. Det finns tre olika sätt att se på service enligt Grönroos 

(2008), där det första sättet handlar om att se service som en aktivitet, sätt 

nummer två handlar om att se på service som ett hjälpmedel för att skapa 

värde för kunden och till sist kan service ses som aktiviteter utförda av ett 

företag (business logic).  

 

För att förklara dessa synsätt lite mer ingående kan service som aktivitet 

beskrivas som en process utförd av ett företag med målet att assistera en 

kund. De två andra synsätten är inte relaterade till det första utan kan istället 

ses som en grund för konsumenters köp och konsumtionsprocess (customer 

service logic) men också för organisationer, marknadsstrategier och företag 

(provider service logic). Konsumtion som självservice är ett ytterligare 

fenomen som Grönroos (2008) tar upp, där han menar att service och 

produkter inte köps för olika anledningar utan för att hjälpa kunden att skapa 

värde. Kläder köps exempelvis inte för att förvara i garderoben utan för att 

användas och visa sin identitet för andra. Som nämnt tidigare syftar service till 

att hjälpa kunder, företag kan antingen använda sig av ett full service koncept 

eller ett självservice koncept. Det sistnämnda förutsätter att kunden själv 

applicerar sina kunskaper och erfarenheter till själva servicen för att värde ska 

kunna skapas. Ett ypperligt exempel är ICA:s självscanningsystem där 

kunden både måste behärska handscannern men också se till att ha ett ICA 

kort för att överhuvudtaget kunna använda detta system för att i nästa steg 

kunna skapa värde. Detta exempel är sett från kundens perspektiv (customer 

service logic) medan det ser annorlunda ut från företagets perspektiv 
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(provider service logic) som genom att erbjuda olika typer av service kan 

anpassa sina strategier och marknadsföring för att främja kundens 

värdeskapande (Grönroos 2008).  

 

Forskaren presenterar även en modell för (valuefulfilment), det vill säga att 

företagets roll i sammanhanget är att skapa en stabil grund för kunden genom 

att erbjuda service, produkter och information som ska agera värdefrämjande 

för kunden. Företagen är även här medproducenter (co-creators) av 

värdeskapandet genom att interagera med kunden under konsumtionstillfället. 

Kunden kan med hjälp av dessa faktorer alltså skapa värde för sig själva och 

om det behövs applicera tidigare kunskaper, färdigheter och de kan även 

interagera med företaget för att kunna hantera konsumtionsprocessen. 

Lancaster och Walters (1999) stödjer detta påstående då de menar att 

attributen runt produkten eller tjänsten i många fall är en avgörande faktorer 

för att skapa kundvärde. 

3.3 Servicesystem och Service management 
 

Service science är läran om servicesystem och dessa system består av 

resurser som tillsammans skapar värde när de integrerar med varandra 

(Vargoet al. 2008b). Vidare menar Spohrer och Maglio (2007) att 

servicesystemen kan ses som den teoretiska grunden för S-D logiken. Detta 

är något som Edvardsson (2011) håller med om. Vargo och Lusch (2008) 

föreslår också att den generella inriktningen på S-D logiken kan appliceras på 

alla servicesystem och anses därför vara direkt användbar på exempelvis 

företag, anställda, kunder och aktieägare. Det är alltså som tidigare nämnt 

“service-for-service”, det vill säga tjänstebytet som sker mellan två eller fler 

servicesystem som karaktäriserar dem. Servicesystem är viktiga för att förstå 

värdeskapande i stort och “co-creation” menar Vargoet al. (2008b). Forskarna 

definierar värdet som ständiga förbättringar av systemen och kan mätas 

genom att studera hur väl systemen kan anpassas efter olika miljöer. Detta 

resonemang får stöd av Edvardsson et al. (2005) som menar att företag 

måste utveckla servicesystem som ämnas till att stödja kundens 

värdeskapande för att ha en chans att överleva i dagens ekonomi. Vargoet al. 
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(2008b) förklarar vidare att olika servicesystem tillsammans skapar värde “co-

creation” och att dessa system erbjuder ett värde på marknaden beroende på 

hur pass kompetenta och kapabla de är. Värdeförslaget kommer sedan att 

accepteras eller nekas av andra servicesystem exempelvis kunder som är i 

behov av specifika varor eller tjänster. I själva bytet av servicesystem mellan 

kund och företag är det av största vikt att mottagaren kan förstå och integrera 

med sändarens servicesystem för att värdet ska kunna uppstå.  

 

Ett servicesystem går igenom tre faser enligt Vargo, Caswell, Maglio och 

Spohrer (2008c), den första fasen är ett så kallat (proposal), alltså ett förslag 

från ett servicesystem till ett annat om gemensamt värdeskapande (co-

creation). Tillhandahållaren av service ger förslag på värdeskapande 

aktiviteter baserat på deras egna kunskaper och färdigheter. Den andra fasen 

kallas (agreement) och innebär att servicesystemet accepterar värdeförslaget. 

Slutligen kommer (realization) fasen där servicesystemet ska förstå 

värdeförslaget. Den första fasen kan antingen accepteras, nekas eller aldrig 

märkas och är direkt avgörande för om de två servicesystem kommer att 

interagera för att tillsammans skapa värde (Vargoet al. 2008c). Forskarna 

menar också att det är viktigt att nämna att det finns en mängd olika saker 

som kan utgöra ett servicesystem. Dessa kan exempelvis vara människor, 

företag, familjer, städer, länder och välgörenhetsorganisationer. 

 

Spohreret al. (s.72, 2007) definierar servicesystem som “value-co-

creationconfigurationsofpeople, technology, value propositions 

connectinginternal and external service systems, and shared information 

(e.g., language, laws, measures, and methods)”. Denna definition får stöd av 

Vargoet al. (s. 149, 2008b) som skriver “wecanconsiderindividuals, groups, 

organizations, firms and governmentsto be service systems iftheycantake 

action, applyresources, and workwithothers in mutuallybeneficialways”. Vidare 

definierar Edvardsson et al. (s. 542, 2011) service system som “a service 

system is a configurationofbothcustomer and providerresourcesthatenable, 

support and guide value co-creation, resulting in a customerexperience – 

favourable or unfavourable”. 
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Grönroos (2008) tar också upp begreppet servicesystem. Likt Spohrer och 

Maglio (2007) som förknippar S-D logiken med servicesystem så förknippar 

Grönroos (2008) servicesystem till sitt relationsperspektiv. Grönroos (2008) 

beskriver ett effektivt servicesystem som en uppsättning olika resurser, dessa 

resurser är kunder, teknologi, personal och tid.  

 

Teknologi har en allt större inverkan inom servicesystem och dess 

uppbyggnad. Design, produktion administration och informationsteknik är 

exempel på olika områden där teknologin har en stor inverkan och som blir 

allt viktigare i den moderna ekonomin då både företag och kunder är 

beroende av väl fungerande system (Grönroos, 2008). Vidare menar 

forskaren att det är viktigt för företagen att utveckla och underhålla dessa 

teknologiska system i den riktningen som kunden önskar. Även Bailey, Gruhl, 

Spohrer och Maglio (2007) anser att teknologin är viktig eftersom ett 

servicesystem som delvis baseras på teknologi kan enklare resultera i olika 

typer av effektivisering. Detta hänger ihop med som forskarna också nämner 

att det är viktigt att de som tillhandahåller teknologi har rätt kunskap och 

kompetens för att övriga servicesystem det vill säga mottagarna ska 

acceptera den. Ett exempel kan hämtas från misslyckandet av Exactkortet där 

bankerna inte hade tillräcklig kunskap och kompetens om vad som var viktigt 

för att kunden skulle acceptera den nya betalningslösningen (Hulland, Plouffe 

och Vandenbosch 2000).  

 

Enligt Grönroos (2008) är tiden en viktig resurs i servicesystem och måste 

planeras väl både från företagets perspektiv men också från kundens. Det 

gäller för företagen att utnyttja den tid som finns tillgänglig på rätt processer 

som kan fungera som stöd för kundens värdeskapande och inte på onödiga 

delar som kan uppfattas från kundens sida som slöseri med tid (Grönroos, 

2008).  

 

En annan viktig resurs är att ha personal som är engagerade, 

prestationsinriktade och har rätt attityd för att lyckas med sin marknadsföring 

då personalen i många fall har den första kontakten med kunderna (Grönroos, 

2008). Detta får stöd av Vargo et al (2008a) som menar att de som 
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tillhandahåller servicen måste designa servicesystem som stödjer kunden 

men också tar med kundens resurser för att gemensamt skapa värde (co-

creation). Normann (2001) ger medhåll åt detta resonemang och säger att 

varje servicesystem är både tillhandahållare och mottagare av service som i 

sin tur är sammankopplade till värdeförslag.  

 

Den sista resursen är kunder och Grönroos (2008) antyder att dessa har en 

stor roll i servicesystemet. Anledningen till detta är bland annat att värdet som 

uppstår genom service beror till en viss del på kundens inflytande. 

Edvardsson et al. (2011) föreslår att ett servicesystem består av människor, 

teknologi och information. Dessa kan sedan delas in i två olika 

resurskategorier, operanda och operanta. Den förstnämnda är fysiska 

resurser exempelvis hemsidor eller en mobiltelefon. Operanta är däremot inte 

fysiska resurser och kan exempelvis vara kunskap och färdigheter en person 

innehar. Vargoet al. (2008c) går djupare in på de två kategorierna och 

förklarar att de operanda resurserna kräver någon form av operant resurs för 

att skapa värde. Ett exempel kan vara att en kund behöver kunskap (operant) 

för att kunna manövrera en ny teknisk lösning (operand).   

 

Genom ett experiment gjort av Edvardsson et al. (2011) kom de fram till att 

servicesystem som präglas av S-D logiken levererar en bättre upplevelse 

jämfört med ett servicesystem som är präglat av G-D logiken. Anledningen till 

detta är att det förstnämnda är uppbyggt på en tvåvägskommunikation som i 

sin tur möjliggör värdeskapande (co-creation). Som nämnt tidigare har kunden 

stor inverkan på skapandet av värde vilket betyder att de är en mycket viktig 

resurs i ett servicesystem enligt Grönroos (2008). Deras förväntningar måste 

mötas för att värdet ska bli så stort som möjligt. Grönroos (2008) menar alltså 

att en nöjd kund är beviset på att alla resurser inklusive personal, teknologi 

och tid har hanterats på ett effektivt sätt. Slutligen menar Grönroos (2008) att 

de resurser som tagits upp ovan är beroende av varandra och måste 

integrera för att skapa värde. Detta får stöd av Vargoet al. (2008a) då de 

menar att servicesystem är uppbyggt av olika resurser som tillsammans på en 

dynamiskt sätt skapar värde för kunden. Vargoet al. (2008a) nämner också att 

tillhandahållaren av tjänsten måste designa olika resurskonstellationer och 
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servicesystem som stödjer kunden och dess resurser för att tillsammans 

kunna skapa värde (co-creation). Spohrer och Maglio (2007) menar att 

servicesystem antar kunskapsbaserade interaktioner för att skapa värde (co-

creation), detta kräver att servicesystemet har kännedom om sin kunds behov 

och kapacitet men också konkurrenters samt sin egen kapacitet och sina 

behov. Vidare menar Spohrer och Maglio (2008) att beslut som fattas mellan 

olika servicesystem, exempelvis kund och företag, är direkt avhängigt med 

hur systemen utvecklas. Vargo, S. Caswell, N. Maglio, P.P. Spohrer, J (2009) 

menar i sin tur att ett väl fungerande servicesystem måste bestå av minst en 

människa för att skapa dynamik.  

 

Enligt Spohrer och Maglio (2007) kan ett servicesystem variera i storlek, allt 

ifrån en individ som integrerar med en annan till hela städer och den globala 

ekonomin.Co-creation som kan förklaras som interaktionen mellan två eller 

fler servicesystem och är enligt Vargoet al. (2008c) vitalt för värdeskapande. 

En undersökning av en betalningslösning gjord av Hullandet al. (2000) styrker 

detta. Betalningslösningen resulterade i ett misslyckande vilket bland annat 

grundade sig i att interaktionen mellan företaget och kunden inte fungerade. I 

detta specifika fall var det kundsupporten som visade sig vara den svaga 

länken i interaktionen. Grönroos (2008) trycker hårt på att interaktionen inte 

minst i form av support har en stor betydelse vid tjänster där kunden till stor 

del är självständig. Dessa tjänster kallar forskaren high-tech tjänster, det vill 

säga tjänster som primärt är beroende av informationsteknik eller 

automatiserade system. Anledningen till att supporten blir allt viktigare vid 

high-tech tjänster är att problemen som uppstår oftast är mer komplexa än de 

som uppstår vid “vanliga” tjänster. Detta gör att personalen måste ha en stor 

kompetens inom området för att kunna lösa problemen. 

 

Vidare menar Spohrer och Maglio (2008) att tillit har en stor betydelse för 

interaktionen mellan servicesystem. Anledningen är att många servicesystem 

är väldigt stora till exempel den globala ekonomin som nämnt tidigare. Den 

globala ekonomin består i sin tur av miljontals mindre servicesystem som är 

mer eller mindre beroende av varandra.  Detta resulterar i att tillit blir en viktig 

byggsten för att skapa värde. Därför är det av stort intresse att underhålla och 
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supporta de faktorer som inbringar tillit (Spohrer&Maglio, 2008). Det är också 

viktigt att förstå fördelar och brister med servicesystem för att så effektivt som 

möjligt kunna hantera dem (Spohreret al. 2007). Vidare presenterar forskarna 

även vad de kallar en trevägslära (triple-loop learning) som syftar till att 

utvärdera avkastningen på investerat kapital i ett servicesystem. De tre 

dimensionerna är planer det vill säga om saker och ting görs på rätt sätt, mål 

som innebär att rätt åtgärder görs för att nå dessa och relationer som betyder 

att ha rätt relationer med rätt servicesystem.    

 

Det finns få forskare som har tagit fram en konkret modell av servicesystemet 

då det är väldigt komplext och består av många delar. Grönroos (2008) har 

däremot tagit fram en modell som visar hur de olika delarna i servicesystemet 

fungerar både utifrån företagets och kundens perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2:The service system model Grönroos 2008, s.349 

 

I modellen ovan är företaget uppdelat i två delar, interaktiv och stödjande 

(Grönroos, 2008). Den stödjande delen av servicesystemet är osynlig för 

kunden menar forskaren. Grönroos (2008) förklarar att denna del är till för att 

stödja den synliga delen, det vill säga personalen i frontlinjen eller de fysiska 

resurser som kunden använder sig av. Vidare menar han att den osynliga 

delen består av tre stycken komponenter, ledningsstöd, fysiska stöd och 

systemstöd. Ledningsstödet anses vara det viktigaste eftersom det är 

ledningen som andas företagskulturen och måste förmedla denna till sina 

anställda för att kunden i sin tur ska kunna skapa ett värde. Fysiskt stöd kan 

förklaras som det stöd som personalen i frontlinjen använder sig av för att 
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klara ut problem och hjälpa kunder på bästa sätt. Systemstödet kan 

exempelvis bestå av byggnader, fordon, datorsystem och verktyg. Här är det 

viktigt för företag att investera i rätt sorts systemstöd för att kunna hjälpa 

kunden i sitt värdeskapande och inte i onödiga system som inte leder till en 

förbättring. Enligt Grönroos (2008) är det också viktigt att personalen har god 

kunskap om dessa systemstöd för att så smidigt och enkelt kunna behjälpa 

och lära kunden. Forskaren tar även upp negativa delar med den osynliga 

delen då han menar att det kan uppstå problem. Bland annat kan problem i 

form av att kunden inte förstår varför priset är så höga på en tjänst då denne 

inte förstår vilket arbete som har gjorts bakom kulisserna. De osynliga 

resurserna kan också bidra till att kunden inte inser hur viktiga de är för 

tjänstekvaliteten och värdeskapandet.  

 

Som modellen visar ligger också affärsidén och tjänstekonceptet bakom den 

synliga delen. Dessa två delar har en stor inverkan på hur servicesystemet 

kommer att utvecklas och se ut. Som nämnt tidigare är den interaktiva delen 

av servicesystem den synliga delen för kunden. Denna del består av resurser 

som kunden direkt integrerar med. Exempel på sådana resurser är 

personalen i frontlinjen, fysiska resurser och utrustning, system och operativa 

rutiner men också kunden själv då han/hon är med i själva serviceprocessen 

vilket påverkar servicekvaliteten. Tidigare erfarenheter, word-of-mouth och 

marknadskommunikation är faktorer som påverkar kundens förväntningar och 

som i sin tur påverkar kundvärdet. Av denna anledning är det viktigt för 

företagen att ha kunskap om hur kundens förväntningar uppstår och hur de 

ska hanteras (Grönroos, 2008). 

3.4 Syntes 
 

Teoretiskt svar på hur kan en ny teknologisk lösning resultera i upplevt värde 

för konsumenten i detaljhandeln? 

 

Teknologisk lösning 

 Servicesystemet definieras som resurser som integrerar med varandra 

varav teknologi är en av dessa resurser. Teorin pekar på att ett 
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servicesystem består av två eller fler resurser. Exempelvis kan ett 

servicesystem bestå av två människor som interagerar med varandra 

eller en teknologisk lösning och en människa som interagerar. Vidare 

anses teknologin vara en väldigt viktig del i servicesystemet då det är 

många olikadelar som är beroende av denna. Detta leder till att 

teknologin kan ha en avgörande roll för om kundvärde skapas, men 

också för effektivisering av olika slag. 

 

 Att utveckla teknologin i rätt riktning kan också anses vara viktigt, det 

vill säga att utveckla och anpassa teknologi i den riktning som kunden 

önskar. En teknologisk lösning anses också ha som mål att stötta 

kunden i dess värdeskapande. Värdet kan mätas med hjälp av att 

utvärdera hur pass kompetent och kapabel lösningen är, eller hur väl 

den kan anpassas efter olika miljöer. 

 

Värde 

 De definitioner som kommit under sent 90 tal fram till idag pekar på att 

värde är något som skapas med kunden genom co-creation och är 

därför inget som företaget själva kan åstadkomma. Därmed kan inte 

något värde uppstå i produktionen av en vara utan först när produkten 

används, även kallat användarvärde. Denna syn på värde kan 

relateras till S-D och relationsperspektivet. Vidare pekar teorin på att 

om dessa perspektiv används vid införandet och användandet av en ny 

teknologisk lösning så ökar detta möjligheten till att skapa kundvärde. 

För att kunna skapa kundvärde genom S-D logiken eller 

relationsperspektivet visar teorin att det kan vara viktigt att utgå från att 

företagets kärntjänster och kärnprodukter inte ses som “outputs” för 

kunden. Istället försöka se de som “inputs” i kundens värdeskapande.  

 

Värdeskapande faktorer 

 Om kunden inte har kunskap om och förståelse för en ny teknologisk 

lösning så blir det svårare att skapa värde, vilket betyder att företagen 

har en viktig roll i att lära ut hur en ny teknologisk lösning fungerar och 
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hur den ska användas. Därmed är förtroende mellan olika delar i ett 

servicesystem en del i att skapa värde för kunden. Vidare kan 

förtroende påverkas av vilket företag det är som tillhandahåller en ny 

teknologisk lösning. Till exempel kan det vara viktigt att en bank står 

bakom en ny betalningslösning för att den ska bli accepterad av 

konsumenten eftersom konsumenten har förtroende för att banken har 

kunskap och kompetens inom detta område. Kunskap har även 

betydelse när det kommer till förväntningar. Genom att företag har 

kännedom om kundens förväntningar och vad som kan påverka dessa, 

blir det enklare att anpassa tjänsten och vidareutveckla den 

tillsammans med kunden efter dess preferenser i ett led i att skapa 

kundvärde. Teorin anser även att relationer har en stor betydelse och 

anses vara en av de viktigaste resurserna ett företag har. Om 

relationerna vårdas kan möjligheten öka för att kundvärde uppstår.  

 

 Om en del av ett servicesystem i form av exempelvis en ny teknologisk 

lösning inte erbjuder attribut runt om själva tjänsten såsom support kan 

detta resultera i att kundvärde uteblir. Teorin föreslår även att ett 

servicesystem med fördel ska vara anpassningsbar, pålitlig och 

användarvänlig för att kunna stödja kunden i dess värdeskapande. 

Vidare föreslår teorin att genom anpassning av servicesystem efter 

konsumentens preferenser kan chanserna öka för att kundvärde ska 

uppstå. 
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4.EMPIRI 
 

I det här kapitlet kommer vårt empiriska material att presenteras. Som nämnts 

tidigare har vi under våra intervjuer använt oss av exemplet nya 

betalningslösningar och hur de kan inbringa ett kundvärde i detaljhandeln. Vi 

har valt att strukturera empirimaterialet efter olika case så att det tydligt 

framgår vem som säger vad. Rubrikerna är hämtade från syntesen som 

gjordes i teorikapitlet och ser ut på följande sätt: Teknologisk lösning, värde 

och värdeskapande faktorer. Vi har inte tagit med hela intervjumaterialet utan 

bara det som vi anser vara relevant för uppsatsen. 

4.1 Case 1 ICA Maxi Kalmar 
 

4.1.1 Teknologisk lösning 
 

Enligt Grundström behövs en ny betalningslösning sett utifrån sin personliga 

åsikt. Hon nämner att korten tar väldigt stor plats i plånboken och ser gärna 

att dessa samlas elektroniskt på en och samma plats i exempelvis 

mobiltelefonen. Sett utifrån ICA Maxi i Kalmar tror Grundström också att en ny 

betalningslösning skulle ge fördel då dyra kontokort och kontanter skulle 

kunna minskas som följd. Att det hela tiden utvecklas och presenteras nya 

lösningar ser Grundström som viktigt och poängterar att det är deras plikt som 

dagligvaruaktör att hänga med och vara i framkant. Hon nämner även att 

säkerhetsrisken kan minska med en ny betalningslösning då det idag 

förekommer rånrisk och annat speciellt gällande kontanthanteringen. Vidare 

poängterar hon att kort och kontanthanteringen kostar otroligt mycket pengar 

och en ny betalningslösning tror hon skulle kunna spara pengar som istället 

kan läggas på att exempelvis sänka priser eller utöka servicen. Hon tror även 

att en ny betalningslösning främst kommer att ta andelar från 

kontantanvändningen, anledningen till detta är att speciellt den yngre 

generationen redan använder exempelvis sina mobiler på daglig basis och är 

vana vid större förändring än tidigare generationer.  

 



   
 

 

41 

Vidare hoppas hon att en ny betalningslösning blir något mer än bara ett 

betalsätt, där möjligheten att komma åt rabattkort, söka efter erbjudanden bör 

finnas. Grundström i sin tur menar att det som talar för att en ny 

betalningslösning via exempelvis mobilen ska lyckas är på grund av att man 

som konsument redan har börjat vänja sig att betala mindre summor via den, 

parkeringsavgifter, bussbiljetter och annat.Av denna anledning anser 

Grundström att mobiltelefonen är en bra plattform för en ny betalningslösning, 

men också eftersom allt kan samlas på samma ställe. Hon nämner även att 

en ny betalningslösning exempelvis via mobilen förenklar för kunden eftersom 

han/hon alltid har den med sig. Detta gör att det blir mer naturligt för 

konsumenten jämfört med vad exempelvis självscanningen är idag. Slutligen 

säger Grundström att en ny betalningslösning är ingenting som Maxi i Kalmar 

själva kan utveckla utan det krävs en betydligt större apparat för det, ett 

system måste ligga bakom lösningen som i sin tur ska vara integrerat med 

både bank och detaljhandel. 

4.1.2 Värde 
 

Grundström menar att kundvärdet ska vara så pass stort att deras kunder 

väljer att återkomma efter första besöket. Här är det kombinationen av 

sortiment och pris som är det absolut viktigaste för att inbringa detta värde. 

Hon anser även att värde skapas genom olika typer av tilläggstjänster som 

utgör mervärde, exempelvis genom självscanning, bageri, fiskdisk och 

barnpassning. 

4.1.3 Värdeskapande faktorer 
 

Som nämnt tidigare anser Grundström att olika typer av tilläggstjänster i form 

av exempelvis självscanning, bageri, fiskdisk och barnpassning en viktig del 

för att skapa kundvärde. Hon nämner också att deras befintliga självscanning 

har lett till en hel del kostnadsbesparingar. Detta eftersom självscanningen 

frigjort personal från kassorna och att de till samma kostnadsbild kunnat 

förbättra diverse tilläggstjänster såsom bageri, delikatess och så vidare. Även 

andra förpackningslösningar har resulterat från självscanningen då kunden vill 

att det ska gå så snabbt som möjligt att handla menar Grundström. Många av 
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dessa kostnadssparare och förbättringar för kunden tror hon kan vinnas 

genom en ny betalningslösning där målet ska vara att underlätta och 

påskynda handlandet för kunden i ett led i att skapa värde för kunden. 

Grundström menar att de viktigaste faktorerna för att skapa värde för kunden 

genom en ny betalningslösning är att den ska vara snabb, enkel och säker.  

 

Grundström anser att belöningssystem i form av exempelvis bonusprogram är 

mindre viktiga för att kundvärde ska kunna skapas genom en ny 

betalningslösning. Hon anser att det är av större vikt att konsumenten kan 

handla snabbt och smidigt. Trots detta nämner Grundström att deras 

befintliga lösning i form av ICA-kortet inte ger kunden något som helst värde 

om de väljer att betala med kortet. Däremot genom att ha det registrerat det 

vill säga dra kortet men betala med ett annat kort så får kunden en procents 

rabatt på allt de handlar. Detta bonussystem ser hon som något som är 

möjligt att överföra till en ny betalningslösning men även att integrera 

scanning funktionen i mobilen allt detta för att göra det smidigare för kunden 

och stötta den i dess värdeskapande. Därmed kommer också en ny 

betalningslösning effektivisera för konsumenten men inte så mycket för ICA 

själva enligt Grundström. Deras roll blir istället att bidra med kunskap och 

göra allt för att kunden ska vara nöjd. Detta kan åstadkommas genom att 

tillhandahålla personlig service men också att bistå kunden med något de 

kallar för mekanisk försäljning. Mekanisk försäljning syftar till att kunden 

enkelt ska kunna hitta produkter, se tydligt vad de kostar, kunna jämföra, få 

information, det som handlas över disk ska även finnas packat och du ska 

kunna scanna/betala själv. Alla dessa åtgärder görs för att kunden snabbt och 

enkelt ska kunna handla och på så sätt kunna inbringa ett värde till sig själva. 

Grundström påpekar att det är vid oklarheter och problem deras kunskap 

verkligen sätts på prov, det gäller att alla anställda vet hur de ska agera vid 

olika problem för att inte kunden ska bli irriterad och lidande. Detta gäller 

oavsett vilka problem som uppstår och kan ses som ett viktigt stöd i kundens 

värdeskapande. 

 

Slutligen nämner Grundström spridning som en viktig del i att skapa värde. 

Hon menar att det är av yttersta vikt att en ny betalningslösning ska fungera 
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överallt och att det ska gå att betala både små och stora summor med den.  

4.2 Case 2 Svensk Handel 
 

4.2.1 Teknologisk lösning 
 

Nilervall anser att det är viktigt att nya betalningslösningar utvecklas av flera 

anledningar. En ny betalningslösning kommer med allra största säkerhet 

innefatta fler parter eftersom att det är många olikadelar som ska integreras 

jämfört med den analoga betalningen, det vill säga kontanter. Vidare nämner 

han att nya lösningar skulle bidra till tuffare konkurrens för bankerna då han 

menar att det är dem som styr priserna gällande både kontantanvändning 

men också kortanvändningen. Konkurrensen mellan de olika företagen, 

exempelvis VISA och Mastercard, som erbjuder de olika lösningarna är också 

allt för dålig då det är dessa företag som sätter spelreglerna för 

betalningslösningar. Snabbhet är ytterligare en anledning till varför en ny 

lösning välkomnas. Arena miljöer, snabbmatsrestauranger och 

lunchrestauranger är exempel som Nilervall tar upp och han menar att företag 

som verkar inom dessa branscher är till stor del beroende av att det ska gå 

fort och ser gärna en ny betalningslösning i framtiden. Detaljhandeln ser 

också ett behov av att en ny lösning utvecklas då de traditionella sätten att 

marknadsföra sig, det vill säga genom reklamutskick, tv och radio inte slår 

igenom på samma sätt som det en gång gjorde. Nilervall menar att en ny 

betalningslösning som integreras i telefonen kan även utvecklas till ett 

marknadsföringsverktyg och på så vis nå kunden på ett enklare, smidigare 

och direkt sätt. NFC och QR koder är två olika förslag som Nilervall 

presenterar som kan bidra till en snabbare betalningsprocess. Båda dessa 

lösningar är tänkaattintegreras i telefonen, dock finns det få telefoner som 

stödjer NFC tekniken idag. QR koder är den lösning som är mest relevant 

idag då det redan finns applikationer som går att använda till telefonen. Bland 

annat Swedbank har tagit fram en lösning vid namn BART som just bygger på 

QR teknik. Vidare säger Nilervall att denna lösning även har fördelen att den 

inte behöver några större investeringar från de företag som väljer att använda 

den. Den enda investeringen som krävs är en kamera som kan läsa av QR 
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koder. Seamless är en annan lösning som bygger på QR tekniken och som är 

väldigt intressant då den inte är kopplad till något kortnätverk, exempelvis 

VISA eller Mastercard. Istället förs pengarna direkt över från kundens konto till 

företagets konto vilket kommer bidra till en helt annan kostnadsbild och i sin 

tur till en hårdare konkurrens mellan de olika företagen som tillhandahåller 

betalkort menar Nilervall. 

 

Nya betalningslösningar kommer säkerligen även bidra till att konsumenten 

blir allt mer självständig i sin shopping. Han menar att shoppingen kommer gå 

mer åt internethandeln, det vill säga att det kommer i en större utsträckning bli 

möjligt att beställa före besöket i butiken. Detta bidrar även till en bättre 

logistik eftersom att kunden i förväg kan beställa och sedan hämta ut sina 

varor. MAX restauranger är ett exempel som håller på med detta idag. Även 

då en ny betalningslösning kommer bidra med högre självständighet anser 

Nilervall att servicen kommer bli allt bättre. Detta på grund av att företagen 

kan flytta personal från kassan för att placera dem ute i butiken där de kan ge 

råd och hjälpa osäkra kunder.  

4.2.2 Värde 
 

Nilvervall anser att kundvärde är något som gör det smidigare, snabbare, 

roligare, enklare och billigare. För en handlare är det exempelvis snabbhet, 

möjlighet till diverse logistikförändringar. För konsumenten kan det innebära 

att något går enklare, smidigare, man har bättre kontroll på sina pengar. 

4.2.3 Värdeskapande faktorer 
 

Som nämnt anser Nilervall att tilläggstjänster är en vital del för att en ny 

lösning ska accepteras bland konsumenterna. Att kunden på ett lättare sätt 

har kontroll över sin ekonomi är ett exempel på tilläggstjänst som kommer få 

över många konsumenter som inte använder kortbetalning idag. Kvittofrågan 

måste också hanteras på ett bra sätt. Nilervall menar att en eventuell ny 

betalningslösning inte kommer ifrån det faktum att ett kvitto måste genereras 

enligt kassaregisterlagen. Vidare finns det positiva vibbar både från 

skatteverket och handeln att gå över till digitala kvitton. Här är dock frågan hur 
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detta ska lösas på ett bra sätt så att kunden känner att ett kvitto har 

genererats säger Nilervall. Han menar att kunden både måste acceptera att få 

kvittot digitalt plus att de måste avvänja sig med tanken att få dem i 

pappersform vilket kan vara en stor förändring för somliga. 

Sammanfattningsvis angående tilläggstjänster anser Nilervall att om en ny 

betalningslösning kan erbjuda en smidig koppling mellan betalningslösningen 

och kundens bankkonto, samt en bra kvittohantering är detta ett steg i rätt 

riktning för att skapa kundvärde. Han menar att en ny lösning inte behöver 

erbjuda fler tilläggstjänster i början. Tilläggstjänster kommer med tiden att 

späs på efter kundens behov och önskemål. 

 

Vidare tar Nilervall upp tre stycken olika faktorer som han anser vara vitala för 

att en ny betalningslösning ska lyckas och inbringa kundvärde. Dessa är 

förtroende, enkelhet och utbildning.  

 

Användarna av en ny betalningslösning måste ha förtroende för att den 

fungerar på ett bra sätt, det vill säga att den är säker. Utan ett förtroende för 

att lösningen är säker kommer den inte bli långvarig på marknaden. Detta är 

extra viktigt med en ny betalningslösning menar Nilervall då misstag 

angående säkerheten tar media fort till sig vilket förmodligen resulterar i att 

den nya lösningen blir ratad av allmänheten. Det är också viktigt att de olika 

aktörerna har ett förtroende för varandra men också att alla är väl införstådda 

med att säkerheten har en stor betydelse. Av denna anledning är det bättre 

att “skynda långsamt” som Nilervall uttrycker det och menar att alla de 

inblandade måste ha koll och kunna svara på frågor som hur gör vi då?, hur 

löser vi det? och vad händer då? när problem som inte är förutspådda 

uppstår.  

 

När det kommer till enkelhet så är det i den meningen att lösningen måste 

vara enklare att hantera än kontanter och kortbetalning, det vill säga att 

kunden måste se en förbättring i smidighet när de betalar med till exempel 

telefonen jämfört med att leta efter kontanter eller slå in en kod via betalkort 

vid varje köp. Utbildningen har också en viktig roll i om kundvärde kan uppstå 

och Nilervall säger att det förmodligen kommer ligga på handelns axlar att 
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förmedla denna utbildning om hur en ny lösning ska användas till kunderna. 

Detta argument grundar han på att handeln har fått stå för utbildningen vid 

tidigare betalningslösningar som till exempel när betalkortet en gång kom. Att 

handeln står för utbildningen faller sig naturligt menar Nilervall eftersom att 

det är de olika företagen som dagligen möter kunderna. Nilervall drar även 

paralleller mellan utbildning och enkelhet då han menar att det måste vara 

enkelt för personalen i butikerna att förstå och lära ut hur lösningen används. 

Det finns annars risk för att lösningen inte uppfattas som smidig hos 

konsumenten och kan därmed aldrig skapa något värde för dem.  

 

Nya betalningslösningar kommer säkerligen även bidra till att konsumenten 

blir allt mer självständig i sin shopping. Han menar att shoppingen kommer gå 

mer åt internethandeln, det vill säga att det kommer i en större utsträckning bli 

möjligt att beställa före besöket i butiken. Detta bidrar även till en bättre 

logistik eftersom att kunden i förväg kan beställa och sedan hämta ut sina 

varor. MAX restauranger är ett exempel som håller på med det idag. Även då 

en ny betalningslösning kommer bidra med högre självständighet anser 

Nilervall att servicen kommer bli allt bättre. Detta på grund av att företagen 

kan flytta personal från kassan för att placera dem ute i butiken där de kan ge 

råd och hjälpa osäkra kunder. Att butikerna lägger ner mer resurser på 

service tror Nilervall blir allt mer viktigt då kunden kräver allt mer stöd av 

personal och tilläggstjänster vid köp av sällanköpsvaror, till exempel vid köp 

av en ny TV-apparat eller ett par slalompjäxor.  

 

Slutligen tar Nilervall upp Kommunikation och anser att denna har en viktig 

roll i värdeskapande. Han menar att bristfällig kommunikation var en 

anledning till varför Cashkortet aldrig slog igenom på marknaden. Vidare 

förklarar han att kommunikationen mellan de olika parterna var nästan 

obefintlig vid lanseringen av Cashkortet, det vill säga mellan företagen som 

utvecklade och använde lösningen men också mellan exempelvis 

detaljhandeln och dess kunder. Idag har företagen förstått innebörden av 

kommunikation och hur stor roll den spelar vilket har lett till att de har blivit 

bättre inom detta område. Detta leder till att chanserna har ökat betydligt för 

att för att nya betalningslösningar ska lyckas på marknaden enligt Nilervall. 
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4.3 Case 3 Scorett 
 

4.3.1 Teknologisk lösning 
 

Nya betalningslösningar måste gynna vid köp med mindre summor anser 

Björndahl. Ett par skor från Scorett kostar cirka 600-700 kronor vilket gör att 

transaktionskostnader på ett par kronor inte gör något. Därmed är inte 

transaktionskostnaderna speciellt betydande för just Scorett. Däremot vid 

mindre köp måste transaktionskostnaderna för kunden i relation till priset tas i 

åtanke. Här anser Björndahl telefonen vara lösningen på detta problem. Det 

finns lösningar idag som har integrerats med telefonen och fungerar så att 

kunden visar upp en elektronisk legitimation via telefonen och som registreras 

hos företaget. När kunden har kommit upp till en specifik summa skickas 

automatiskt en faktura. Denna lösning anser Björndahl skulle kunna fungera 

bra i butik och även för köp av större summor. 

4.3.2 Värde 
 

För att skapa kundvärde anser Björndahl att det är viktigt att företaget sätter 

kunden i centrum och utgå ifrån att kunden alltid har rätt. Detta har gjorts 

genom att ha infört en “nöjd kundgaranti” vilket innebär att kunden alltid har 

rätt att lämna tillbaka produkten de köpt om de inte är nöjda, även om det inte 

är något fel på produkten utifrån Scorett eller deras leverantörers syn. Enligt 

Björndahl är “nöjd kundgaranti” ett bra sätt att inbringa värde både för 

företaget och kunden. Anledningen till detta är att kunden känner sig trygg. 

Björndahl menar till sist att utan nöjda kunder så kan de inte överleva och 

därmed kan heller inget kundvärde uppstå. 

4.3.3 Värdeskapande faktorer 
 

Björndahl tar upp en rad olika faktorer som han anser har en roll i 

värdeskapandet. Bland annat trycker han hårt på att säkerheten är en viktig 

faktor för att en ny betalningslösning ska accepteras bland konsumenterna. 

En ny betalningslösning får inte inbringa oro hos kunden, exempelvis att 
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pengar kan dras okontrollerat. För att skapa en ny betalningslösning måste 

företagen som tillhandahåller dessa ha ett förtroende bland kunderna. Detta 

argument styrker han med ett case från JC som han var inblandad i år 2001. 

Caset handlade om att JC skulle introducera internethandel och betalningen 

skulle ske via kundens kontokort. Kunden ansåg däremot att 

betalningslösningen inte var tillräckligt säker och även integritetskränkande då 

de behövde lämna ifrån sig sina kontouppgifter. Björndahl anser dock att detta 

har förändrats idag då acceptansen bland konsumentenatt betala via IT 

lösningar har ökat betydligt, vilket beror på att ett förtroende har skapats. 

 

Supporten är en annan faktor som han anser har en betydande roll för om 

kundvärde kommer kunna skapas genom en ny lösning. Anledningen till att 

Björndahl anser att supporten har en stor betydelse är på grund av att Scorett 

får hantera mycket support som rör betalningen. Ofta handlar problemen om 

dubbla kortdragningar eller returer som inte har kommit in på kundens konto. I 

dessa lägen är det viktigt att personalen vet hur de ska agera för att på ett så 

bra sätt som möjligt hjälpa kunden. Vidare anser Björndahl att en ny lösning 

måste få en stor spridning bland företagen, det vill säga att kunden inte 

kommer använda en lösning som endast fungerar i ett fåtal butiker. En ny 

lösning måste också vara användarvänlig för att kunden ska se något värde. 

Björndahl jämför med Cashkortet som han ansåg att utvecklarna gjort allt för 

omständig att använda. Dels kunde inte kunden ladda kortet med så mycket 

pengar som han/hon ville, men det var också krångligt att se saldobalansen 

på kortet.   

 

Vidare har Scorett ett eget medlemskort vilket även fungerar som ett betalkort 

förkunden. Björndahl nämner dock att det är få kunder som betalar via kortet 

däremot bidrar kortet med fördelar i form av att de lättare kan inbringa värde 

åt den specifika kunden. Anledningen är att via medlemskortet får Scorett 

tillgång till kundens kontaktinformation, om så kunden önskar, vilket gör det 

möjligt att skicka ut skräddarsydda erbjudanden till varje specifik kund.
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4.4 Case 4 Swedbank 
 

4.4.1 Teknologisk lösning 
 

När det kommer till betalningslösningar ställer sig Strandberg något tveksamt 

till om det verkligen behövs. Dock arbetarSwebank med att ta fram nya 

lösningar. Strandberg utvecklar och säger att Swedbank håller redan på och 

testkör en lösning som de kallar BART. Denna lösning går ut på att kunden 

laddar ner en applikation i sin mobiltelefon, där han/hon slår in den totala 

summan. När detta är gjort visas en QR-kod i applikationen som måste läsas 

av en webbkamera eller liknande säger Strandberg. Fördelar med denna 

lösning är att det kommer gå snabbare för kunden och att han/hon hinner 

förbereda sig redan innan betalningen vilket kan möjliggöra värdeskapande. 

En annan fördel med denna lösning är funktionen överföring av pengar mellan 

två individer, detta kan gynna mindre företag där försäljningen inte är så stor 

och på så sätt kan de slippa skaffa en dyr kortterminal enligt Strandberg. Det 

går också att integrera tilläggstjänster i BART-lösning, den är även säker 

menar Strandberg vilket kan ytterligare generera värde för kunden. Vidare tror 

han att en ny lösning kommer ta andelar från redan befintliga kortanvändare 

och inte så mycket från kontantanvändarna. Han nämner också vikten av att 

lyssna och kommunicera med konsumenten, hur de vill att en ny lösning ska 

se ut och fungera, för att möjliggöra att ett värde uppstår.  

 

Vidare går Strandberg in på att mobiltelefonen är en bra plattform för nya 

betalningslösningar. Han menar att en ny betalningslösning kommer med all 

säkerhet att integreras där. Anledningen till att man väljer mobilen säger 

Strandberg är på grund av att konsumenter litar mer på den än på befintliga 

betalkort, men också eftersom det är relativt enkelt att lägga till ytterligare 

tilläggstjänster. Strandberg ser också att en ny betalningslösning kan bidra 

med effektivare marknadsföring i form av skräddarsydda erbjudanden direkt 

riktat till varje kund vilket kan ses som en värdeskapande åtgärd för kunden. 

Vidare tror Strandberg också på en lösning via mobilen som inte involverar 
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bankerna, dessa lösningar blir självklart billigare eftersom de dras direkt via 

mobilräkningen och eventuella kostnader banken kräver försvinner. 

4.4.2 Värde 
 

Strandberg ser på kundvärde som något ett företag gör extra för kunden, 

alltså något som kunden inte behöver betala för. Han tar ett exempel från 

Swedbank där deras kunder efterfrågar mer personlig service vilket de har 

svårt att hinna med. Han anser därmed att de inte är tillräckligt duktiga på 

detta och måste bättra sig. 

4.4.3 Värdeskapande faktorer 
 

Strandberg poängterar vikten av kommunikation och samarbete som en viktig 

faktor för att skapa värde för kunden genom en ny betalningslösning. Han 

menar att Swedbank själva inte kan ta fram en ny lösning utan att det måste 

göras i samråd med de andra storbankerna, för att tillsammans skapa en 

plattform som är kompatibel och kan användas överallt.  

 

Strandberg drar även paralleller till tidigare lösningar som har förorsakat 

problem med exempelvis “scimming”. Anledningen till detta var att betalkorten 

endast hade magnetremsa som relativt enkelt kunde kopieras menar 

Strandberg. Han påstår att detta problem i stort sett har försvunnit med 

“chipet” och de nya betalterminalerna vilket kan ses som ett steg i att 

säkerheten hela tiden måste förbättras för att ett kundvärde ska kunna 

uppstå. Vidare anser Strandberg att förberedelse är en viktig faktor. Detta 

påstående styrker han genom att återigen nämna lanseringen av “chipet” till 

det nuvarande betalkortet. Han menar att en av anledningarna till varför det 

har slagit igenom är på grund av att det var noggrant förberett men också att 

det kom att fungera världen över. Att lösningen får en stor spridning, det vill 

säga att den kan användas i hela världen anser Strandberg även vara viktigt 

för en ny betalningslösning. 

 

Strandberg anser också att priset har en betydande roll. Han menar att ett 

värde kan vara att en betalningslösning är billigare än befintliga lösningar, 
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detta resulterar i att kunden uppfattar en slags lönsamhet och kan därför 

tänka sig använda den. 

 

Infrastrukturen är ytterligare en faktor som är av betydelse för värdeskapande. 

Strandberg menar att infrastrukturen bakom en ny betalningslösning måste 

vara enkel för att den ska kunna inbringa något värde, med detta menas att 

man ska använda befintliga plattformar i form av exempelvis “smartphonen” 

för att så många som möjligt ska kunna ta till sig och kunna använda den nya 

lösningen. Han utvecklar detta resonemang och säger att det blir svårt att 

skapa en lösning på en helt ny teknologi eftersom det kommer ta tid innan 

den slår igenom. Men också eftersom ingen konsument vill använda en ny 

betalningslösning som endast 30 % av butikerna stödjer.  

 

Slutligen går Strandberg in på tilläggstjänster som han anser har betydelse för 

värdeskapande. Främst lägger han vikt vid support som han anser är bland 

de viktigaste tilläggstjänsterna. Han påpekar att supporten är tätt 

sammankopplat med trygghet och det är därför viktigt att den fungerar på ett 

bra sätt och att alla inbladande parter gör sitt jobb för att både konsument och 

företag ska känna sig trygga. 

4.5 Case 5 Delta 
 

4.5.1 Teknologisk lösning 
 

Alpha är inte säker på om det behövs en ny betalningslösning men han tror 

att det kommer komma vare sig det behövs eller inte. Han menar att behovet 

styrs av vilka verktyg som finns och tar ett exempel där han säger att eftersom 

SMS finns så uppstår ett behov av att kunna betala med SMS på SL 

(Stockholms länstrafik). Aplha identifierar vidare ett problem som består i att 

hantera minde summor i detaljhandeln. Främst anser han att kunder till 

exempelvis Glitter är unga och saknar betalkort vilket innebär att de har 

svårare att betala. Därmed saknas effektiva betalningslösningar i dessa fall 

menar Alpha. Även Alpha anser att kontanter är det absolut sämsta 

betalningsmedlet eftersom det för med sig dyra hanteringskostnader men 
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också att det är allmänt stöldbegärligt. Han menar vidare att det handlar om 

att hitta en betalningslösning som ersätter kontantanvändandet. Trots att 

kortet finns och ska fungera som en ersättning till kontantbetalning används 

denna typ av betalning i alldeles för liten utsträckning, Alpha tror att detta 

möjligtvis beror på den kostnad som konsumenten måste betala för att kunna 

använda betalkort. Med detta sagt konstaterar Alpha att dagens betalkort inte 

är tillräckligt effektiva och nya lösningar kan komma att lösa dessa problem. 

Alpha resonerar även kring hur en ny betalningslösning främst via 

mobiltelefonen skulle kunna se ut, där han nämner saker som kvitto integrerat 

i telefonen, men också självservice och hur dessa kan hjälpa kunden att så 

smidigt som möjligt genomföra ett köp. Han säger dock att det till en början 

räcker med att betalningslösningen fungerar väl med just betalning för att 

sedan undan för undan bygga in kringtjänster som hjälper företaget att 

komma närmare kunden. 

 

Vidare fortsätter Alpha på kundvärde och menar att trenden går åt mer 

självservice vilket kan frigöra personal från exempelvis kassorna för att istället 

serva kunden där det verkligen behövs och på så sätt möjliggöra 

värdeskapande. Nya betalningslösningar menar han är ett steg mot detta, det 

vill säga självservice. Alpha tror också att en ny betalningslösning skulle 

underlätta för kunden genom att slippa stå i bankomatkö men också att de har 

en helt annan möjlighet att hålla koll på sin ekonomi. Detta kan spara tid för 

kunden och få den att känna sig ha kontroll vilket kan bidra till att ett värde 

uppstår. 

4.5.2 Värde 
 

Alpha förklarar att kundvärde skapas genom en relation företag och kund 

emellan. Alpha menar att vad det än gäller för produkt så är det viktigt att 

skapa tilläggstjänster runt produkten för att man överhuvudtaget ska kunna 

skapa ett värde åt kunden. När kunden besöker en butik så vill denne ha 

information om produkterna och tips kring hur dessa kan användas vilket kan 

ses som tilläggstjänster enligt Alpha. Värde kan också skapas genom att 

exponera olika typer och varor för kunden eller genom att man får ett trevligt 
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bemötande av expediten menar Alpha. Om däremot kunden inte är beredd att 

betala för vissa tilläggstjänster förespråkar Alpha att dessa ska tas bort 

eftersom de ändå inte bidrar i kundens värdeskapande.   

4.5.3 Värdeskapande faktorer 
 

Att lösningen är enkel tillsammans med att den är säker anser Alpha vara de 

två viktigaste faktorerna för att en ny betalningslösning ska kunna skapa 

värde för konsumenten. Alpha går djupare in på säkerheten och förklarar att 

en ny betalningslösning måste vara minst lika säker som en befintlig lösning 

för att kunna få någon genomslagskraft och kunna stödja kunden i sitt 

värdeskapande.  

 

Spridning tar Alpha upp som ytterligare en betydande faktor för att en ny 

betalningslösning ska få genomslagskraft. Han menar att konsumenten ska 

kunna betala överallt med lösningen, det vill säga att användandet uppgår till 

en kritisk massa. Vidare förklarar han att för att lösningen ska fungera måste 

den först och främst lyckas på nationell nivå för att inom en kort tid kunna 

användas internationellt. Det är också av vikt att lösningen fungerar både i 

butiker men också på internet anser han.  

 

Tillgänglighet är ytterligare en vital del för att kunna skapa värde för 

konsumenten enligt Alpha, alltså att alla ska kunna använda och få tillgång till 

en ny lösning. Det krävs också att det går fort att få ut den nya lösningen på 

marknaden, för att göra detta behöver ett samarbete mellan ett flertal företag 

förekomma så att de tillsammans kan skapa största möjliga spridning.  

 

Kringtjänster av olika slag i form av exempelvis kundklubbar är en annan 

värdeskapande aktivitet anser Alpha. Alpha anser även att olika typer av 

kringtjänster är en viktig faktor för att en ny betalningslösning ska accepteras. 

Kundklubbar och att användaren lätt kan se saldot är exempel som han tar 

upp på tilläggstjänster. 
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4.6 Sammanfattning 
 

Här sammanfattas det empiriska materialet för att kunna svara på vår 

forskningsfråga:Hur kan en ny teknologisk lösning resultera i upplevt värde för 

konsumenten i detaljhandeln? 

4.6.1 Teknologisk lösning 
 

Utvecklingsperspektivet 

 

Empirin menar att det är viktigt att olika resurser integrerar för att skapa 

värde. Dessa resurser kan exempelvis vara mobiltelefoni, webbkamera och 

mjukvara i form av applikationer och QR-koder. En ny betalningslösning 

kommer förmodligen leda till en högre service i butikerna. Detta på grund av 

att företagen kan skära ner på personal i kassan och istället använda dem ute 

i butiken. Vidare anses även en ny betalningslösning kunna effektivisera 

marknadsföringen för företagen. Anledningen till detta är att företagen kan på 

ett mer direkt och lättare sätt nå sina kunder. De kan också anpassa sina 

erbjudanden på ett mer effektivt sätt. 

 

Enligt utvecklingsperspektivet är det viktigt att utveckla och skapa 

betalningslösningar tillsammans med kunden för att möjliggöra 

värdeskapande. Mobilen tas upp ett antal gånger som ett exempel där en ny 

betalningslösning skulle fungera bra. Den anses vara lätt att vidareutveckla, 

kunden har förtroende för mobiltelefonen och att kunden är införstådd i 

teknologin är argument för att mobiltelefonen är en bra infrastruktur att bygga 

en lösning på. 

 

Användarperspektivet 

 

Enligt användarperspektivet krävs det att flera olika aktörer ska vara med i 

utvecklandet av en ny betalningslösning för att den ska lyckas. Mobiltelefonen 

anses vara en bra teknologi att bygga en ny betalningslösning på. Detta 

eftersom att kunden nästan alltid har den tillgänglig men också för att det går 

att samla en mängd olika funktioner i mobilen som kan leda till effektivisering. 
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Till exempel kostnadseffektivisering och snabbare service. 

 

Eftersom kunden är van och använder mobilen dagligen leder detta till att 

kunden har tillit för mobilen som teknologi. Vilket i sin tur leder till att det blir 

naturligt att använda mobiltelefonen som grund för en ny betalningslösning. 

Det är också lätt att anpassa denna teknologi med olika typer av 

tilläggstjänster i syfte att underlätta för kunden. 

4.6.2 Värde 
 

Utvecklingsperspektivet 

 

Värde anses vara något som företaget gör extra för kunden som de inte 

behöver betala för, det kan handla om att göra något snabbare, enklare och 

smidigare för kunden. För företaget kan värde betyda underlättad logistik och 

att något kan göras snabbare.  

 

Användarperspektivet 

 

Enligt användarna handlar värde om att sätta kunden i centrum och få den att 

återkomma efter första besöket. Kundvärde kan också skapas genom 

relationer menar användarna. Tilläggstjänsterna kan vara viktiga att se över 

för att inte riskera att något erbjuds som kunderna ändå inte vill ha och 

därmed resultera i kostnader som för företaget är onödiga.  

4.6.3 Värdeskapande faktorer 
 

Utvecklingsperspektivet 

 

Förtroende måste finnas både mellan de olika parter som utvecklar en ny 

betalningslösning men kunden måste också ha ett förtroende för dessa. Om 

förtroendet brister i något led kommer detta förmodligen resultera i att 

lösningen inte kommer att användas. Utbildning nämns som en viktig del för 

att förmedla kunskap om hur en ny betalningslösning ska användas. Vidare 

kan det vara viktigt att lösningen i sig är enkel att använda av den 
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anledningenatt den ska vara lätt att lära ut men också för att kunden inte ska 

se ett större värde i att betala med betalkort eller kontanter. Vidare är det 

viktigt att kommunikationen fungerar mellan alla parter som är inblandade, det 

vill säga så väl mellan användarföretag, utvecklingsföretag och slutkunder. 

Relationer är också viktigt i den meningen att det är svårt för ett företag själva 

att utveckla en ny betalningslösning. Många gånger är det ett stort antal parter 

som är inblandade. Till exempel behöver Swedbank skapa relationer med de 

andra storbankerna för att lyckas med en betalningslösning, annars finns det 

risk för att lösningen inte blir accepterad. 

 

Om en ny betalningslösning ska accepteras så kan det vara av betydelse att 

tilläggstjänster såsom support, integrerat kvitto och möjlighet att se 

saldobalansen finns. Vidare menar utvecklarna att det till en början kan räcka 

med att bara kunna betala genom en ny lösning för att undan för undan lägga 

till nya funktioner. Användarvänlighet nämns som ytterligare en faktor som är 

viktig för en ny betalningslösning. Användarvänlighet kan kopplas till 

infrastrukturen, det vill säga att infrastrukturen bakom en ny lösning måste 

vara enkel. Det kan därför vara fördelaktigt att använda sig av befintliga 

plattformar som grund för att bygga en ny betalningslösning på. 

 

Användarperspektivet 

 

Användarna anser att personalen i butiken måste ha god kunskap runt 

betalningslösning. Detta på grund av att det kommer vara personalen som 

förser kunden med kunskap om hur en ny betalningslösning fungerar. En ny 

lösning måste också bidra med snabbare köpprocess för kunden då detta är 

något som kunden anser är viktigt enligt användarna. Vidare måste det finnas 

ett förtroende mellan kunden och tillhandahållaren av lösningen. Den får 

heller inte vara opålitlig, exempelvis att det dras pengar utan kundens 

vetskap. Genomslagskraft är en annan viktig faktor, det vill säga att många 

kunder använder lösningen. För att detta ska ske är det av betydelse att 

betalningslösningen är lättillgänglig för konsumenten. Samarbete mellan flera 

företag menar användarna spelar en stor roll för att betalningslösningen ska 

kunna spridas till många kunder.  
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Om en ny betalningslösning ska accepteras är det viktigt att använda olika 

typer av tilläggstjänster. Dessa tilläggstjänster kan exempelvis vara support, 

bonusprogram och kundklubbar. Vidare anses även möjligheten att se 

saldobalansen som en vital tilläggstjänst. Supporten tas upp ett flertal gånger 

och det nämns att personalen måste ha kunskap om betalningslösningen 

föratt kunna hjälpa kunden på ett bra sätt. Användarna trycker också på 

användarvänlighet och menar att lösningen måste vara enkel att använda. 

Cashkortet tas upp som ett exempel där användarvänligheten inte var 

acceptabel. Bland annat fanns det inte möjlighet att se saldobalansen och det 

gick inte att ladda kortet med så mycket pengar som önskades. Användarna 

ser även möjligheter att integrera delar som till exempel självscanning i en ny 

betalningslösning, vilket skulle resultera i att shoppingen blir smidigare för 

kunden. 
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5.ANALYS 
 

I detta kapitel analyseras teori och empiri tillsammans för att få en djupare 

förståelse kring ämnet för att bättre kunna svara på vår forskningsfråga:Hur 

kan en ny teknologisk lösning resultera i upplevt värde för konsumenten i 

detaljhandeln? En tolkning har sedan utförts efter varje del. Kapitlet är 

uppbyggt på så vis att varje stycke inleds med teori sedan empiri och avslutas 

med en tolkning. 

5.1 Teknologisk lösning 
 

Bland annat Edvardsson et al. (2010) definierar servicesystemet som resurser 

som integrerar med varandra. Ett servicesystem kan bestå av till exempel två 

människor som integrerar med varandra eller en teknologisk lösning och en 

människa som integrerar. Grönroos (2008) anser att teknologin är en av de 

resurserna som är viktigast för servicesystemet. Detta leder till att kundvärde 

och effektivitet av olika slag kan vara till stor del beroende av teknologi. 

 

Utvecklingsperspektivet 

 

Enligt utvecklingsperspektivet är det många inblandade vid framtagningen av 

en ny betalningslösning eftersom det är många olikadelar som ska integreras 

jämfört med exempelvis analoga betalningar. En ny betalningslösning kan 

fungera på så vis att konsumenten laddar hem en applikation via 

mobiltelefonen som är ansluten till internetbanken. Via applikationen slår 

kunden in summan som ska betalas och visar upp QR-koden som kommer 

upp i telefonen mot kassan där den läses av, till exempel via en webbkamera. 

Vidare anses även en ny betalningslösning kunna effektivisera 

marknadsföringen för företagen. Detta eftersom att de får möjlighet att 

skräddarsy erbjudanden men också nå kunden på ett lättare och ett mer 

direkt sätt. Betalningsprocessen, servicen och olika typer av kostnader kan 

också effektiviseras genom en ny betalningslösning.  
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Användarperspektivet 

 

Enligt användarperspektivet krävs det att ett system ska ligga bakom en 

nybetalningslösning som i sin tur ska vara kopplat till detaljhandel och 

bankerna. Vidare finns det en enighet om att mobiltelefonen bör användas 

som plattform för en ny betalningslösning då många tar upp exempel runt 

denna plattform. Anledningen till detta är att det går att samla många olika 

funktioner i en och samma plattform. En ny betalningslösning kan leda till 

förbättringar inom olika områden. Exempel på dessa områden kan vara 

kostnadseffektivisering, snabbare service och effektivare marknadsföring. 

Mobiltelefonen anses också förenkla för konsumenten då den alltid finns 

tillgänglig och blir därför ett naturligt hjälpmedel vid betalningar.  

 

Således är det viktigt att olika resurser interagerar i en ny betalningslösning 

för att skapa värde. De resurser som till största del integrerar med varandra i 

en ny betalningslösning är teknologiska resurser. Av denna anledning har 

teknologin en stor betydelse för att en ny betalningslösning ska fungera. 

Vidare anses en ny betalningslösning kunna effektivisera inom olika områden, 

exempelvis kostnadseffektivisering, effektivare marknadsföring och bättre 

service. Utvecklarsidan nämner även en effektivare betalningsprocess som ett 

resultat av en ny betalningslösning. Det är viktigt att flera olika parter är med 

och utvecklar en ny betalningslösning för att den ska kunna skapa värde.  

 

Grönroos (2008) menar att det är viktigt att anpassa och utveckla teknologi i 

den riktning som kunden önskar. Enligt Edvardsson et al. (2005) anses en ny 

teknologisk lösning ha som mål att stödja kunden i värdeskapandet. 

Kundvärdet kan mätas genom att utvärdera hur kompetent lösningen är, 

också hur bra den kan anpassas efter olika miljöer menar Vargoet al. (2008).   

 

Utvecklingsperspektivet 

 

Mobiltelefonen anses vara den infrastruktur som är bäst lämpad för en ny 

betalningslösning. Anledningen till detta är det är svårt att införa en ny 
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teknologi, istället är det bättre att använda sig av befintlig. Detta för att kunden 

redan är väl införstådd med teknologin som sådan men också att den är lätt 

att vidareutveckla i form av tilläggstjänster. Men också att konsumenten litar 

på just mobiltelefonen som en väl fungerande teknologi.   

 

Användarperspektivet 

 

Enligt användarna är det logiskt att mobiltelefonen ska användas som en ny 

betalningslösning eftersom konsumenten redan är van vid att använda 

mobilen på daglig basis. Detta gör att kunden litar på mobiltelefonen och 

känner sig trygg med att använda den. Vidare anser användarna att 

mobiltelefonen skulle fungera bra som en ny betalningslösning då det finns 

möjligheter till att utveckla och lägga till olika typer av tilläggstjänster för att 

underlätta och anpassa betalningslösningen för kunden.   

 

Följaktligen anser både utvecklarna och användarna att mobiltelefonen är en 

bra plattform för en ny betalningslösning. Detta eftersom konsumenten redan 

är bekväm med denna plattform. Via mobiltelefonen går det att anpassa 

betalningslösningar efter olika företagsmiljöer med hjälp av tilläggstjänster. 

5.2 Värde 
 

Vargoet al. (2008) menar att värde är något som skapas med kunden genom 

co-creation. Enligt Grönroos (2007) är värdet därmed inget företag själva kan 

åstadkomma. Värde kan inte uppstå under produktion av en vara utan först 

när kunden använder varan enligt Grönroos (2007). Forskaren menar vidare 

att denna syn på värde kan relateras till S-D och relationsperspektivet och om 

dessa används vid användandet och införandet av en ny teknologisk lösning 

så ökar chansen för att kundvärde ska uppstå. Enligt Normann (2001) är det 

inom dessa perspektiv viktigt att företaget inte ser sina kärnprodukter och 

kärntjänster som ”outputs” för kunden, utan istället som ”inputs” för att stödja 

kunden i dess värdeskapande. 
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Utvecklingsperspektivet 

 

Utvecklarna anser att värde är något som exempelvis görs snabbare, 

smidigare, roligare och enklare för konsumenten, något som handlaren och 

konsumenten gör tillsammans. På exempelvis Swedbank efterfrågar 

kunderna mer tips och skulle vilja ha mer personlig rådgivning om diverse 

ekonomiska frågor utan någon extra kostnad. 

 

Användarperspektivet 

 

Användarna anser att värde uppstår genom relationer och att man sätter 

kunden i centrum. Vidare nämns också att värde uppstår genom 

tilläggstjänster av olika slag som underlättar för kunden. Det kan också vara 

viktigt att se över sina tilläggstjänster för att inte riskera att företaget erbjuder 

kunden något som de inte vill ha. Detta kan resultera i onödiga kostnader för 

företaget och uteblivet kundvärde. 

 

Således handlar det om att se till kundens bästa för att stödja och underlätta 

för kunden i deras konsumtion. Här anses tilläggstjänster vara något som 

utgör värde. Relationer anses vara en viktig del i skapandet av kundvärde.  

5.3 Värdeskapande faktorer 
 

Om värde ska uppstå är det till fördel om kunden har kunskap och förståelse 

för en ny teknologisk lösning. Detta leder till enligt Grönroos (2008)  att 

företaget har en viktig roll i att utbilda kunden om hur lösningen fungerar och 

hur den kan användas på bästa sätt. Kunskap kan även kopplas till 

förväntningar. Då företaget har kunskap om kundens förväntningar blir det 

lättare att anpassa och utveckla tjänsten efter kunden preferenser. Spohrer 

och Maglio(2008) anser vidare att förtroende en viktig faktor och kan påverkas 

av vilket företag det är som tillhandahåller en teknologisk lösning. Till exempel 

kan det vara viktigt att en bank står bakom en ny betalningslösning för att den 

ska bli accepterad av konsumenten eftersom konsumenten har förtroende för 

att banken har kunskap och kompetens inom detta område. Grönroos (2008) 
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tar även upp relationer som en av de viktigaste resurserna ett företag har och 

menar att möjligheten till att värde uppstår ökar om dessa underhålls.  

 

 

 

Utvecklingsperspektivet 

 

Förtroendet är en viktig del och är nära förknippat med säkerheten, det vill 

säga om säkerheten brister kommer förtroendet att försvinna. Utbildning 

nämns som en viktig del för att förmedla kunskap om hur en ny 

betalningslösning ska användas. Vidare kan det vara viktigt att lösningen i sig 

är enkel att använda av den anledningen att den ska vara lätt att lära ut men 

också för att kunden inte ska se ett större värde i att betala med kontanter 

eller betalkort. Det anses också vara viktigt att kommunikationen fungerar 

mellan alla parter som är inblandade, det vill säga så väl mellan 

avsändarföretag, utvecklingsföretag och slutkunder. Samarbete anses vara 

en viktig del då en betalningslösning inte kan utvecklas på egen hand. Många 

gånger är det ett stort antal parter som är inblandade. Till exempel behöver 

Swedbank skapa relationer med de andra storbankerna för att lyckas med en 

betalningslösning, detta eftersom att det finns ingen konsument som vill 

använda en betalningslösning som inte fungerar överallt.  

 

Användarperspektivet 

 

Användarna anser att det är företagen själva som måste förse konsumenten 

med kunskap om en ny betalningslösning. Detta är som mest viktigt när 

konsumenten stöter på problem av olika slag, då måste företagets personal 

vara kunniga för att snabbt och enkelt kunna lösa problemen och undvika att 

konsumenten blir irriterad. Enligt användarna måste ett förtroende finnas 

mellan tillhandahållaren av en ny betalningslösning och konsumenten för att 

den ska accepteras. Säkerheten tas upp bland användarna, som menar att en 

ny betalningslösning ska vara minst lika säker som befintliga lösningar för att 

kundvärde ska uppstå. Lösningen får heller inte vara opålitlig genom att den 

exempelvis drar pengar utan konsumentens vetskap. Av egna erfarenheter 
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menar användarna att konsumenter vill kunna handla snabbt och enkelt. För 

att en ny lösning ska få genomslagskraft är det vitalt att den är lättillgänglig för 

konsumenten. För att den ska bli lättillgänglig menar användarna att ett 

samarbete mellan olika företag måste äga rum så att de tillsammans kan 

skapa största möjliga spridning.   

 

 

Såldesanses utbildning vid införandet av en ny betalningslösning vara av vikt 

för att möjliggöra värdeskapande. Förtroende mellan olika parter bör finnas för 

att en ny lösning ska accepteras. Säkerheten kan ses som en av de viktigaste 

faktorerna för att en ny lösning ska få genomslagskraft på marknaden. Det är 

vidare fördelaktigt att en ny betalningslösning ska kunna användas överallt 

och att kunden enkelt kan tillgå den i ett led att skapa kundvärde. För att 

dettaska vara möjligt krävs kommunikation och samarbete mellan alla 

inblandade parter. 

 

Lancaster (1999) föreslår att attribut runt omkring produkten eller tjänsten är 

en av de viktigaste faktorerna för att inbringa kundvärde. Andra faktorer som 

kan inbringa värde är om de olika delarna i servicesystemet är pålitliga, 

användarvänliga och anpassningsbara, det vill säga att de kan anpassas efter 

kundens preferenser (Vargoet al. 2008).   

 

Utvecklingsperspektivet 

 

Tilläggstjänster i form av support, integrerade kvittofunktioner och möjlighet 

att se saldobalansen ses som de tre viktigaste tilläggstjänsterna i en ny 

betalningslösning. Vidare nämns också att det förmodligen räcker med ett 

fåtal tilläggstjänster i början gällande en ny betalningslösning för att sedan 

bygga på under tiden. Användarvänlighet är en annan faktor som tas upp och 

anses vara kopplat till infrastrukturen, det vill säga att infrastrukturen bakom 

en ny lösning måste vara enkel. Därför kan det vara bra att använda sig av 

befintliga plattformar för att bygga en ny betalningslösning på. 

 

Användarperspektivet 
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Användarna anser att tilläggstjänster av olika slag är viktigt tillsammans med 

en ny betalningslösning för att den ska få genomslagskraft. Exempel på 

tilläggstjänster som nämns är support, bonusprogram, kundklubbar och att 

konsumenten ska ha möjlighet att se saldobalansen på kontot. Gällande 

supporten menar användarna att det är viktigt att personalen vet hur de ska 

agera för att på bästa sätt kunna hjälpa kunden.  

Vidare anses även användarvänlighet vara viktigt för att kunden ska kunna 

hantera en ny lösning. Cashkortet är ett bra exempel på en lösning som inte 

var användarvänlig menar användarna då det inte fanns möjlighet att ladda 

kortet med så mycket pengar som man ville, det gick heller inte se 

saldobalansen. Användarna ser även att det går att lägga till befintliga 

fungerande delar i en ny betalningslösning för att göra det så smidigt för 

kunden som möjligt. Ett exempel är att ICA:s självscanning kan läggas in i 

mobiltelefonen. 

 

Följaktligen anses tilläggstjänster av olika slag tillsammans med en ny 

betalningslösning vara en bidragande faktor till skapandet av kundvärde. 

Exempelvis support och saldobalans nämns som viktiga tilläggstjänster 

specifikt för en ny betalningslösning. Utvecklingsperspektivet tar även upp 

integrerade kvitton som en bra tilläggstjänst för en ny betalningslösning och 

användarna nämner kundklubbar. Befintliga plattformar anses vara 

fördelaktigt att använda för en ny betalningslösning. Detta för att det enkelt 

går att anpassa och vidareutveckla en befintlig plattform genom 

tilläggstjänster som verkar värdestödjande för kunden. Användarvänlighet är 

en annan faktor som anses vara viktig. Enligt utvecklarna förknippas 

användarvänlighet med en enkel infrastruktur medan användarna menar att 

användarvänlighet är olika typer av funktioner i en betalningslösning. 

5.4 Sammanfattning 
 

5.4.1 Teknologisk lösning 
 

 Vid utveckling och användning av en ny betalningslösning är det viktigt 
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att flera parter är inblandade och att resurser interagerar för att en ny 

betalningslösning ska resultera i kundupplevt värde. En ny 

betalningslösning är till stor del beroende av teknologi av olika slag. 

Vidare kan teknologin bidra till effektivisering inom exempelvis 

marknadsföring, service och kostnad. Däremot tar utvecklarsidan 

också upp effektivare betalningsprocess i samband med en ny 

betalningslösning. 

 

 Mobiltelefonen anses vara en bra plattform för en ny betalningslösning 

då konsumenten känner sig trygg med att använda den. 

Tilläggstjänster kan enkelt integreras i mobiltelefonen för att anpassa 

den efter olika typer av företagsmiljöer och utveckla den till förmån för 

kunden. 

5.4.2 Värde 
 

 Att bygga en relation till kunden och alltid låta den vara i centrum ses 

som viktigt för värdeskapande. Tilläggstjänster kan underlätta i detta 

arbete och anses utgöra värde.  

5.4.3 Värdeskapande faktorer 
 

 Viktiga faktorer för att skapa kundvärde genom en ny betalningslösning 

anses bland annat vara utbildning, förtroende, säkerhet, tillgänglighet, 

kommunikation och samarbete.  

 

 Vidare nämns tilläggstjänster tillsammans med en ny betalningslösning 

via befintliga plattformar vara viktigt för att skapa värde. Exempel på 

tilläggstjänster som anses vara specifika för en ny betalningslösning är 

support och saldobalans. Utvecklarna tar även upp integrerat kvitto 

medan användarna nämner bonusprogram. Enligt användarna 

förknippas användarvänlighet med olika funktioner medan det från 

utvecklarnas sida förknippas med en enkel infrastruktur.   
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6.SLUTSATS 
 
I detta kapitel kommer vi ge svar på forskningsfrågan Hur kan en ny 

teknologisk lösning resultera i upplevt värde för konsumenten i detaljhandeln? 

Detta har gjorts utifrån den empiri och teori som vi har tagit del av. Vi kommer 

sedan avsluta med rekommendationer på vidare forskning inom ämnet. 

6.1 Svar på forskningsfrågan 
 

Vår studie pekar på en rad olika faktorer som kan vara viktiga att ta i 

beaktande för att värde ska kunna skapas genom en ny betalningslösning. Vi 

har kommit fram till att dessa faktorer kan delas upp i “förutsättningar” och 

“tilläggstjänster” som syns i modellen. Om dessa faktorer tas i beaktande kan 

detta resultera i kundupplevt värde. De komponenter som kan urskiljas i 

mitten av modellen, det vill säga människor, information och teknologisk 

lösning kan anses utgöra ett servicesystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                  

         Figur 6.1:Egen modell 

inspirerad av studien 
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För att en ny betalningslösning överhuvudtaget ska komma till på marknaden 

så krävs det att ett antal förutsättningar är uppfyllda. Om dessa uppfylls ökar 

möjligheten för den nya lösningen att lyckas. Den nya lösningen interagerar 

sedan med människor och information. Nästa steg är att bygga in 

tilläggstjänster i den nya betalningslösningen för att stödja kunden genom 

hela köpprocessen. Om allt detta tas i beaktande vid skapandet och 

införandet av en ny betalningslösning så resulterar det i kundupplevt värde.  

6.1 Rekommendationer 

  
Vår studie har vidare resulterat i att om en ny betalningslösning ska 

accepteras bland användarna så måste den erbjuda något mer än vad 

befintliga lösningar redan gör. Exempelvis att den är kostnadseffektivare, 

erbjuder snabbare köpprocess för kunden, ger möjlighet att marknadsföra sig 

på nya sätt eller att den är säkrare.  

 

För att detta ska ske kan det vara av betydelse att ett antal förutsättningar 

uppfylls. Bland annat är säkerheten en förutsättning för att en ny 

betalningslösning ska få acceptans bland användarna, den främsta 

anledningen till detta är eftersom den innefattar hantering av pengar. Det 

krävs ett förtroende från konsumenterna att exempelvis pengar inte kan dras 

okontrollerat och att den fungerar felfritt om de ska känna sig trygga med den 

nya betalningslösningen. Men också om den ska få någon genomslagskraft 

på marknaden. Kommunikation är ytterligare en förutsättning som innebär att 

alla parter som är inblandade i framtagningen av en ny lösning, med fördel 

ska kommunicera och samarbeta med varandra för att förstå marknaden och 

föreslå en lösning som kan tänkas fungera. Hit hör även kunskap i den 

bemärkelse att alla olika parter bidrar med kunskap för att förstå hur lösningen 

ska fungera och vad som krävs för att den ska kunna accepteras. Om 

kommunikation mellan de olika parterna brister så kommer detta förmodligen 

leda till att lösningen inte kommer uppfylla de förväntningar marknaden har. 
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Detta anses ha varit en anledning till tidigare misslyckanden med 

betalningslösningar, exempelvis vid införandet av Cashkortet. En annan 

förutsättning är att lösningen ska finnas lättillgänglig för konsumenten och att 

den ska kunna användas på bred front för att möjliggöra värdeskapande. Om 

detta ska vara möjligt så gäller det att ta i beaktande vad konsumenten anser 

är viktigt och skapa en lösning som är enkel och användarvänlig. Detta 

innebär att det kan vara bra att använda befintliga plattformar i form av 

exempelvis mobiltelefonen för att bygga en ny betalningslösning på. 

Anledningen till detta är att kunden redan är väl införstådd med teknologin 

som sådan och på så sätt redan en van användare. Det finns även möjlighet 

att utveckla och anpassa denna plattform med tiden efter kundens 

preferenser med hjälp av olika tilläggstjänster.  

 

Om de förutsättningar som framkommit finns med i en ny teknologisk lösning 

så ökar möjligheten till att kundvärde uppstår. Dessa förutsättningar skapas 

genom att övriga resurser bestående av människor och information 

interagerar med varandra och bildar ett servicesystem. I detta fall mellan 

betalningslösningen, människor och information. Människorna utgörs av 

utvecklare och användare, exempelvis Swedbank och ICA Maxi men också 

konsumenter. Informationen, det vill säga kunskapen förs mellan de olika 

parterna via kommunikation i syfte att utveckla och anpassa lösningen efter 

marknadens behov.  

 

Specifika tilläggstjänster som kan vara av vikt för att värde ska uppstå genom 

en ny betalningslösning är bland annat utbildning och support. Dessa två 

delar spelar roll för om kundvärde uppstår då exempelvis utbildningen är 

avgörande för om kunden kommer förstå hur lösningen ska användas. Vidare 

kommer utbildningen förmodligen att ligga på detaljhandelns axlar eftersom 

de har direktkontakt med slutkund. Som nämnt tidigare anses supporten vara 

en vital tilläggstjänst. Här kommer kunskap in ännu en gång och spelar en 

viktig roll för personalen. Om personalen har god kunskap om 

betalningslösningen så kan de bidra med supportbaserad problemlösning. 

Utöver dessa tilläggstjänster tas även integrerat kvitto och möjlighet till att 

kunna se saldobalansen på kontot som tjänster av betydelse. Detta på grund 
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av att en ny betalningslösning med fördel ska bidra med något extra som 

nuvarande lösningar inte gör. I detta fall bidrar dessa två tilläggstjänster med 

att kunden på ett lättare sätt kan ha kontroll över sin ekonomi och slipper 

tänka på kvittot. Bonusprogram kan också vara en tilläggstjänst som bidrar till 

ökat kundvärde eftersom det får konsumenten att känna sig uppskattad och 

att man får något tillbaka. Slutligen gällande tilläggstjänster visar studien att 

det förmodligen kommer att räcka med ett fåtal i början för att sedan bygga på 

med fler vid behov. 

6.3 Vidare forskning 
 

I denna uppsats har vi sökt svar på forskningsproblemet från handlarnas och 

bankernas perspektiv. För vidare forskning hade det varit intressant att istället 

utgå från kundens perspektiv och se hur de ser på det valda ämnet för att 

sedan jämföra och se hur väl de olika parterna överensstämmer. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Nedan följer den guide vi har använt oss av under våra intervjuer. 

 
 
Berätta kort om dig själv och vad du arbetar med 
 
 
Värde 
 
1) Definition av värde 

 
2) Skapa värde 
 
Teknologisk lösning 

 
1) Tidigare/befintliga betalningslösningar 

a) Positiva/negativa delar 
 
2) Utformning av nya betalningslösningar 

a) Hur kommer den se ut 
b) Ny eller befintlig teknologi. 

 
3) Vitala delar för en betalningslösning. 

a) T.ex. integrerat med andra system. 
 

Värdeskapande faktorer  

 
1) Specifika faktorer för att värde ska uppstå genom en ny betalningslösning. 

a) T.ex. tilläggstjänster 
 
2) Andra typ av stöd. 

a) T.ex. bättre/mer service 
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Bilaga 2: Transkribering av intervjuer 
 
Intervju med Katharina Grundstöm, VD ICA Maxi Kalmar, 2012-04-17 
 
Berätta gärna lite kort om dig själv och dina arbetsuppgifter. 
 
Katharina Grundström här på ICA Maxi sedan 14 år tillbaka och driver det 
tillsammans med min man. Jag är uppvuxen med ICA-butik då mina föräldrar 
drev en när jag var tonåring. Sedan arbetade jag i resebranschen i 15 år och 
kom tillbaks för 14 år sedan. VD tituleras jag och jag jobbar med allt på grund 
av att det är ett familjeföretag. På senare år har vi en väldigt väl fungerande 
organisation med en duktig ledningsgrupp, innehållande personalchef, 
ekonomiansvarig, butiksansvarig med mera. Nu är jag extremt lite ute i 
driftsfrågorna och det blir mer ekonomi, budgetuppföljning och strategi. Sedan 
kan man säga att jag köper alla produkter och tjänster som inte rör själva 
matbutiken, tillexempel övervakning, elavtal, tele osv.  
 
Vad innebär kundvärde för ert företag? 
 
Kundvärde, om jag tänker på det ordet så tänker jag direkt på att vi ska ha ett 
så pass stort värde för kunden att de väljer att komma tillbaka. Att kunderna 
ska komma tillbaka och välja oss en gång till. Våra kunder är väldigt 
frekventa, de handlar en gång per vecka eller två gånger per vecka så därför 
lever vi mycket på att de måste komma tillbaka. Säljer du tillexempel ett kök, 
så kanske du aldrig mer har den kunden eller möjligen om 15-20 år när de 
ska byta till ett nytt kök. Vi måste se till att kunden får så bra värde så att de 
kommer tillbaka varje gång de ska handla.  
 
Hur inbringar ni detta värde? 
 
För oss är kombinationen sortiment och pris det absolut viktigaste, vi är en 
stormarknad och lever på lågt pris och största sortiment. Sedan har vi en 
massa tilläggstjänster i form av olika service, tillexempel självscanning, 
fiskdisk, bageri, barnpassning m.m. som utgör så kallat mervärde.  
 
Vad är en betalningslösning för dig? 
 
Idag så har vi i huvudsak två olika betal lösningar, kontant eller kort. När det 
gäller kort så finns det lite olika varianter, du kan använda ditt ICA-kort där du 
har satt in pengar tidigare och sedan dra efter hand eller så kan du använda 
ditt vanliga bankkonto/kreditkort. Fakturering finns fast i väldigt liten 
omfattning. 
 
Om vi går in på era ICA-kort, ser ni helst att kunden använder sig av den 
typen av betalning? 
 
Absolut, ICA-kort är ju det vi föredrar eftersom det inte kostar oss några 
pengar. Vi har extremt dyra kredit och kontokorts kostnader, ungefär 700.000 
kr per år för butiken här i Kalmar.  
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Hur ser kostnadsuppbyggnaden ut gällande betalkort? 
 
De billigaste är MasterCard och VISA, där lägger vi ungefär 50 öre per köp. 
Om du går in och köper en chokladkaka och en tidning så blir det en förlust 
för oss. Sen är det ända upp till Amex som är de dyraste, där betalar du en 
grundavgift på ca tre kronor per köp plus 1.75 % av köpesumman vilket blir 
extremt dyrt. På sommartid när vi har mycket utländska gäster då är de 
utländska korten och Amex väldigt många och kostar oss därför mycket 
pengar.  
 
Varför ska kunden välja att betala med ICA-kort? Vad får de för värde utav 
det? 
 
I nuläget så får de egentligen inget extra genom att betala med ICA-kortet 
men de får bonusen genom att använda och registrera sitt ICA-kort. När kortet 
är registrerat så får kunden 1 % rabatt på allt de handlar och har man ett ICA-
bankkort så får man 0.5 % på allt som handlas även på andra ställen. Jag 
betalande min nya bil med ICA-kortet, då fick jag en fet bonus check kan jag 
säga. Jag brukar säga har man ICA-kort så får man rabatt när man handlar på 
systembolaget. Det är detta som kunden får, men det får man oavsett. 
Bankkortet betalar du med i andra butiker men har du ett ICA-kort som du 
bara registrerar så får du din bonus. Det har diskuterats mycket inom vår 
organisation om vi ska ge de som betalar med kortet extra bonus, om man 
kanske skulle ta lite från de som bara registrerar sig och ge de bara 0.5 % och 
ge de andra 1.5 % eller 2 % på allt de betalar. Det har dock aldrig riktigt gått 
igenom, man har nog varit lite rädd för att stöta sig med kunden där. Vi vill 
ogärna tvinga in kunder i fållor utan det ska finnas valfrihet, vi tillhandahåller 
och du väljer hur du vill göra. I dagsläget får man alltså egentligen ingenting 
för att betala med ICA-kortet. 
 
Behövs en ny betalningslösning? 
 
Jag tycker absolut att det behövs, rent privat så tycker jag att det behövs. Jag 
tycker redan min plånbok är väldigt tjock med alla mina kort. Även om jag 
bara använder ett enda kort och betalar med så har jag många andra kort 
som jag inbillar mig att man skulle kunna lägga i tillexempel mobiltelefonen 
om det nu är den man väljer som betalningslösning. Hanteringsmässigt för 
oss så tror jag att det skulle finnas fördelar också, som jag nämnt tidigare så 
kostar kredit och kontokort oss väldigt mycket men kontanter kostar oss ännu 
mer att hantera. Vi köper pengar och vi säljer tillbaka pengar till värdebolaget, 
dessutom så måste vi hantera dessa pengar, det ska fyllas på i kassan, vi har 
valv, vi ska ha vakter här när vi tömmer kassorna och när vi fyller på dem. 
Sedan såklart säkerhetsrisken överlag, det finns även rånrisk och sådant. Vi 
föredrar trots den höga kostnaden att styra över till andra betalningsmedel 
och då tror jag att ett tredje alternativ skulle kunna ta mer av 
kontanthanteringen.  
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Hur skulle en ny betalningslösning rent praktiskt kunna se ut för er på ICA-
Maxi? 
 
Jag kan för lite om det här för att egentligen uttala mig, det ända som jag har 
hört talas om eller fått draget för mig är att man skulle använda mobiltelefonen 
på något sätt.  
 
Skulle detta kunna fungera på ICA? 
 
Ja det tror jag absolut, det är jag övertygad om. 
 
Skulle det kunna bidra till något mer utöver bonusar som kan skapa värde för 
kunden? Tillexempel integrera självscanning i mobilen.  
 
Det är ju definitivt en möjlighet och jag har hört att det finns ett flertal företag 
som vill presentera sina lösningar. Det skulle vara värdefullt för oss eftersom 
våra ”scanners” kostar oss idag ungefär 10.000 kr styck och dessutom höga 
servicekostnader därtill. Vi har 200 st ”scanners” som kostar oss väldigt 
mycket pengar varje år. Dessutom så måste de förnyas ungefär var femte år, 
de tappas på golvet, barnen tuggar på dem och hanteras därmed inte särskilt 
varsamt. Det skulle därför vara fantastiskt om kunden kunde använda sin 
egen mobil istället. Vi skulle nästan kunna ge bort mobiler istället för att 
använda oss av scanners.  
 
Vad tjänar kunden på en ny betalningslösning? 
 
Om jag tittar utifrån mig själv som kund som jag gjorde förut så hoppas jag att 
det i sådana fall blir mer än en betalningslösning, så att man har sina 
rabattkort och att man kan söka erbjudanden och liknande och därmed har allt 
samlat på ett ställe.  
 
Skulle ni själva kunna utveckla en ny betalningslösning?  
 
Nej det skulle vi inte kunna, men jag vet att ICA centralt håller på med olika 
pilotprojekt som har med betalningslösningar att göra. Men vilket stadie de är i 
och hur lång de har kommit vet jag inte. Men det är ingenting som vi kan göra 
själva här utan det tror jag är en betydligt större apparat. Det är inte bara 
själva den lilla dosan eller vad det nu är för betalningslösning utan det är hela 
systemet bakom. Detta ska sedan vara integrerat med banker och liknande. 
Det känns ändå som att det är på väg, jag tror både bankerna och 
butikskedjorna är lite på och vill. Så tänker jag såhär också, det som är 
nackdelen nu är att folk inte använder sina kort vid mindre betalningar. Men 
mobilen har man redan börjat vänja sig just att använda till mindre 
betalningar. Jag betalar parkeringsavgift och jag köper bussbiljetter med 
mobilen och det är sådana småutlägg. Då tänker jag att man kanske har ett 
annat beteende med betalning via mobilen, för kortet sitter rätt djupt rotad hos 
folk att det ska man inte använda i onödan.
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Hur skulle kundens shopping kunna påverkas av en ny betalningslösning? 
 
Jag kan spekulera i att någon som är positivt är att man alltid har den med 
sig, man glömmer inte sitt kort i plånboken hemma i hallen utan mobilen är på 
nått vis alltid med, speciellt i den yngre generationen. Min 18 åring hemma 
glömmer gärna plånboken men mobilen glömmer han aldrig.  
 
Hur har självscanning påverkat själva utformningen av butiken? 
 
Det har den gjort på en hel del olika sätt faktiskt. Dels har vi kunnat minska 
bemanningen i kassan något till förmån till fler manuella punkter. Till samma 
konstandsbild kunnat förbättra bageri, cateringsverksamhet, delikatess osv. Vi 
har även kunnat lägga mer personalresurser på de mer resurskrävande 
avdelningarna och så har vi fått bort en hel del av det monotona yrket för 
kassörerna. Dessa får istället stå vid självutcheckningen som är något helt 
annat, där agerar du mer som en värd eller värdinna kan man säga. Det har 
också förändrats på så sätt att vi försöker hitta andra förpackningslösningar 
för scanning. Kunden vill att det ska gå snabbt och smidigt till exempel sex 
färdiga tomater i ett tråg som man bara kan scanna och slänga ner i korgen.  
 
Vad skulle en ny betalningslösning kunna bidra med? 
 
Jag tror att man ska ha en lösning där kunden kan handla snabbare och 
bekvämare och just detta tittar vi på nu. Någon gång en lördagseftermiddag 
kan du gå och ”strosa” och smaka på ostar och delikatesser och sådär men 
du gör inte det en tisdagskväll efter jobbet, utan då ska det gå undan och då 
är nya betalningslösningar en del i effektiviseringsarbetet för kunden och inte 
så mycket för oss.  
 
Vad blir er roll vid införandet av en ny betalningslösning? 
 
Vi pratar mycket om att kunden ska handla mekaniskt, alltså ska vi inte 
behöva ge personlig betjäning. Många vill ju dock ha detta vilket vi också 
tillhandahåller men många människor i dagens samhälle vill kunna handla 
utan att behöva prata med någon, det ska liksom gå snabbt och enkelt och då 
får vi hitta lösningar på vad vi kallar för mekanisk försäljning hela tiden. Du 
ska enkelt kunna hitta alla produkter, se tydligt vad de kostar, kunna jämföra, 
få information, det som du handlar över disk ska du också kunna handla 
packat, du ska kunna scanna själv, du ska kunna betala själv. Nu behöver du 
inte ens träffa någon när du går ut ur butiken utan du bara betalar själv i en 
maskin och så sticker du iväg och så är allt klart. 
 
Om det uppstår problem, vad är det då ni bidrar med? 
 
Det är kunskap, kunskap när det trasslar. När en scanner slutar att fungera då 
måste alla 100 medarbetare veta vad man ska göra och kunna göra det på ett 
snabbt sätt så att kunden inte blir irriterad och blir lidande. De kunderna som 
scannar och betalar själva i dagsläget, de gör detta för att det ska gå fort och 
så fort minsta lilla problem uppstår så blir de mer irriterade än någon annan 
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kund som ändå hade tänkt stå 15 minuter i kassakö. Det gäller därmed för 
oss att vara kunniga och veta vad vi ska göra när det strular för kunden.  
 
Vad anser du vara de viktigaste faktorerna för att skapa värde för kunden 
genom nya betalningslösningar?  
 
Jag tror att en av de absolut viktigaste faktorerna är snabbhet, att det ska gå 
snabbt och enkelt. Sedan tror jag säkerheten är väldigt viktig också, för det 
har trots allt blivit lite hås kring kreditkorts bedrägeri. Det är de aspekterna 
som jag ser. Jag tror vidare att det går snabbt, smidigt och enkelt är viktigare 
än att kunden får belöning eller bonus då det är en belöning i sig att man 
klarar av att handla på egen hand.  
 
Varför tror du en betalningslösning som tillexempel cash-kortet misslyckades? 
Och varför tror du ICA-kortet lyckades bättre? 
 
85 % av våra kunder har registrerat sitt ICA-kort. Vad fanns det egentligen för 
värde med det (cash-kortet)? Ja det är att du slapp ha enkronorna i plånboken 
och det vore ju trevligt att slippa men jag tror kunden upplevde det var mer 
bökigt eftersom du bara fick handla upp till en viss summa tror jag och det var 
inte så mycket har jag för mig. Jag tror inte folk var mogna, det har väl hänt 
lite med andelen kortbetalningar kan jag tänka mig sedan dess. Kunderna var 
helt enkelt inte mogna och det fyllde inte den funktionen som man trodde helt 
enkelt. Att ICA-kortet lyckades så bra tror jag beror på att man fick många till 
att dela upp sin ekonomi. Man hade sitt vanliga sparbankskonto och sedan 
satte man in matpengar på ICA-kortet. Kunden har kanske 3000 kronor till 
mat och det sätter de in på ICA-kortet, detta upplevde vi väldigt mycket i 
början och även om det var tunt och skralt i slutet på månaden så hade man 
ändå sittmat konto. Sedan tror jag bonusen och hela lojalitetsanknytningen 
där. Man får nog en medlemskänsla och även en tidning en gång i månaden, 
sin check och sina speciella erbjudanden.  
 
Vilka olika delar måste finnas med i en betalningslösning för att kunden ska 
tycka den är användbar och viktig?  
 
Återigen jätte svårt att uttala mig, vad jag kan tänka rent sådär om jag går till 
mig själv att man ska kunna betala både små och stora summor med det, att 
det ska fungera överallt så inte hälften av butikerna säger ”vi tar inte emot 
denna nya betalningslösning” men också säkerhetsaspekten.  
 
Utifrån ICA, hur skulle en ny betalningslösning se ut? 
 
Jag tror att kunden måste kunna betala med den överallt, det funkar inte att 
den bara ska fungera att betala med på ICA. Den yngre konsumenten är 
mycket mer bekväm än så och måste vara en lösning som fungerar överallt, 
små och stora summer, säkerhet, snabbt, enkelt.



   
 

 

81 

Är det något mer du vill tillägga rent spontant gällande nya 
betalningslösningar och värdeskapande? 
 
Som jag sa så är det en stor kostnad för oss i dagsläget både med 
kontanthanteringen och korthanteringen. Detta skulle vi kunna lägga på andra 
roligare saker exempelvis sänka priser och utöka service. Nu tror jag inte att 
ett nytt betalsätt blir gratis, det kommer säkert vara förknippat med kostnader 
också men ju mer man kan effektivisera så borde kostnaden kunna pressas 
ner.  
 
Är det viktigt att nya betalningslösningar hela tiden presenteras och 
utvecklas?  
 
Jo men det är det absolut, som största dagligvaruaktör så ska vi också vara 
den modernaste. Vi ska vara i framkant, vi hade självscanning väldigt tidigt 
och vi måste hela tiden följa med. Sedan tror jag inte absolut att ICA själva 
ska utveckla systemet utan ska göra det i samarbete med specialister och 
sedan köpa in den tjänsten. Det brukar bli bäst så. 
 
Om du fick bestämma helt själv hur en ny betalningslösning skulle se ut hur 
hade den då sett ut? 
 
Jag tycker fingeravtryck verkar spännande, när jag flyger med SAS så får 
man registrera sig via fingret och detta tycker jag är spännande med tanke på 
bedrägerier och sådant. Det finns ändå något slags system för detta och 
känns inte helt omöjligt.  
 
Intervju med Bengt Nilervall, betalansvarig Svensk Handel, 2012-04-19 

 
Berätta gärna lite kort om dig själv och dina arbetsuppgifter. 
 
Bengt Nilervall heter jag, jobbar som betalansvarig på Svensk Handel och 
merparten som jag arbetar med är betal frågor men jag har också 
kassaregisterlagen som ligger på mitt bord. När det gäller betal frågor så 
jobbar jag med en referensgrupp vad jag kallar betal gruppen, där sitter då 
ICA, Axfood, KF, H&M, IKEA, Reitangruppen, 7eleven, Nilssongroup, OKQ8, 
SHR, MAX restauranger och Scandic. Detta för att vi har gemensamma frågor 
när det gäller betal frågor och sådant. Sedan jobbar jag i en annan 
konstellation vad vi kallar microbetalgruppen. Microbetalningar är 200 kr och 
neråt och det gör vi tillsammans med Sveriges hotell och 
restaurangföretagare, kollektivtrafiken och parkeringsbolagen. Också 
gemensamma frågor mycket riktat mot bankerna och det är de etablerade 
grupperingarna som förekommer i Sverige. Sedan åker jag ner till Bryssel 
ibland och det finns något som heter eurocommerce som är handels 
europeiska organisation och där förs diskussioner gentemot kommissionen 
och där inom eurocommerce finns många områden, tullfrågor etc. Det finns 
en kommitté som heter payment där diskuterar vi också betal frågor, mycket 
är kortfrågor faktiskt men det kommer allt mer e-handelsfrågor och mobila 
betalningar. Nu håller kommissionen på och tittar över betal-infrastrukturen 
och då är det viktigt att ha en gemensam plattform, korten kommer tillexempel 
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på flera olika nivåer och det här är bara olika kanaler. Jag jobbar även med 
kontanter såklart och det är grupperingen på riksbanken, mynt och 
kontantgrupperingar mycket det här utbytet mellan mynt och sedlar. Men 
också problematiken med att bankerna stänger ner sina kontor som hanterar 
kontanter och kortbetalningar är också en viktig fråga. Vi etablerar också 
samarbetspartners på Svensk handel för våra medlemmar, där man ger de 
lite bättre villkor. Vi har ett kortinlösenavtal, betal terminaler, samarbete med 
Loomis för kontanthämtning, vi har diskussioner med Forex som nu kliver upp 
och tar mer andelar av kontantsidan och även kassaregistersidan så är det 
kassasystemleverantörer som kan ge bättre villkor till medlemmarna. Där är 
alltså en annan bit med samarbeten med olika partners för att skapa bättre 
förutsättningar för framförallt de små och mellanstora aktörerna. De stora 
aktörerna som sitter med i betal gruppen sköter allt sådant själva. 
 
Är det tillsammans med dessa partners som ni tar fram nya 
betalningslösningar? 
 
Nej, den här rapporten (mobila betalningar) den är ett praktiskt exempel på 
hur vi går tillväga. Vi konstaterade att det här (mobila betalningar) bubblade 
för ett tag sen, ca ett år sedan. Därmed känner vi oss väldigt angelägna att 
vara med och påverka och vi kände att vi först måste höja kompetensen och 
förstå mer vad som händer och sker. Vi började detta arbetet och tog del av 
vad som hände i Nice och på andra olika ställen runt om i världen för att höja 
kompetensnivån. Utifrån det så lade vi in vad vi tycker är viktigt i form av 
önskemål, behov och krav. Men vi pekar aldrig på viss typ av teknik eller viss 
typ av företag eller modell etc. och det tror jag vi måste vara lite försiktiga 
med. Vi kan uppmuntra men att peka sådär måste handeln själva göra. Sedan 
kan man då i den här betalgruppen säga att ”det här föredrar vi och sådant”, 
men vi jobbar inte praktiskt utan bara med att skicka in signalerna, är med och 
ställer kraven och tydliggöra om det här (mobila betalningar) ska lyftas så 
måste det antingen vara billigare, snabbare eller generera mervärde annars 
har vi en infrastruktur idag som funkar bra, den kostar si och så mycket vilket 
man kan ha synpunkter på men det funkar. Skulle det komma ett nytt system 
som är dyrare då finns det inget incitament om det inte genererar något riktigt 
ordentligt. Det är ganska stor skillnad om man tittar på medlemsstockarna hur 
handeln ser ut. Svensk handel har 13.000 medlemsföretag, 2.000 är 
partihandlare dvs grossister, 11.000 är detaljhandlare men det finns också 
väldigt många små handlare. Nästan 10.000 är under nio anställda, 7.500 är 
mindre än fem anställda och utanför Svensk handel så kanske det är 45.000 
småhandlare till. Det är klart att man har väldigt olika behov av ny teknik, nya 
idéer och man har en väl fungerande infrastruktur idag med kortbetalningar 
som står ungefär för dryga 70 % av alla transaktioner som görs. Därför vill det 
till att det är något extra för att jag som handlare ska investera och är det inte 
det så blir det ”why”. Därför blir det rätt viktigt att tydliggöra också att även om 
ICA och de andra stora aktörerna står för stora delar av den totala 
omsättningen i handeln på ca 621 miljarder så är det fortfarande många av de 
små aktörerna som måste övertygas också. 
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Vad innebär kundvärde för dig? 
 
Kundvärde är något som görs bättre, snabbare, enklare, roligare och billigare. 
För en handlare kan det exempelvis handla om att göra något snabbare eller 
möjlighet till diverse logistikförändringar. För konsumenten är det enkelhet, 
smidighet och bättre kontroll på sina pengar. 
 
Varför är det viktigt med nya betalningslösningar? 
 
Det är viktigt på så sätt att det genererar mer konkurrens, idag är det så att 
bankerna styr både kontant och kort. Det sätter även priserna och bakom 
finns VISA och MASTERCARD som sätter spelregler, prisbilder och vi 
upplever att konkurrensen är för dålig. Därför är det av den anledningen viktigt 
att det kommer fram och sen klart att det finns massa fördelar. Vi eftersträvar 
idag snabbhet till exempel. Det finns miljöer där de tar in kollektivtrafiken och 
miljöer inom restaurangsidan, snabbmaten, lunchrestauranger, arena miljöer. 
Alla dem har ett väldigt behov av snabbhet. 7eleven, Retaingtuppen har 
också behov av snabbhet. Så att det är nog bra, sen är det inte till vilket pris 
som helst som du förstår. Men att vi uppmuntrar nya betalsätt är klart. Sedan 
är det klart att om man tar mobiltelefonen så ser man att i förlängningen så 
finns det liksom mer kommunikation i den här (visar mobilen) än med 
någonting annat. Jag menar det är klart med hela marknadsföringen, 
kupongsidan och allt det där öppnar upp på ett helt annat sätt och därför är 
det väldigt intressant för de stora aktörerna. Det tror jag även de små 
aktörerna kan dra fördelar av så småningom. Men återigen till rimliga 
kostnader, jag menar reklamutskick, tidningar och tv är tabu eller helt 
ointressant för merparten av detaljhandelsföretagen. Men om det kommer 
andra marknadsföringskanaler som på ett helt annat sätt är enkla, smidiga 
och mer direkta ja då kan det vara värt.  
 
Vad är på gång och vad ska en ny betalningslösning innehålla för att den ska 
accepteras både av företagen men också av kunderna? 
 
Jadu, det är klart att det måste generera något mervärde för dig som 
konsument också. Varför ska du till exempel plocka fram mobiltelefonen, det 
är en viktig aspekt att ha med sig. Det är klart att om man kan ha koll på hur 
mycket pengar man har så är det självklart av intresse och det är det som är 
en av anledningarna att inte äldre vill använda sitt kort och det är därför mer 
kvinnor som handlar med kontanter eftersom man vill ha koll på ekonomin på 
ett helt annat sätt. Det är också därför folk plockar ut pengar tjugo meter från 
kassan, går in i affären och lämnar femhundralappen utan att veta 
konsekvenserna och kostnaden för att få tillbaka de här pengarna. Kvitto är 
också en viktig fråga, skatteverket och det här med kassaregisterlagen har 
ställt krav på kvitto på en eventuell ny betalningslösning och man har även 
från skatteverket uppmuntrat och tyckt att det här med digitala kvitton är 
intressant. Bara det att vi måste hitta något sätt att säkerställa och veta att det 
har genererats ett kvitto. Nu ser personalen det i butiken som står och tittar 
men kunden måste få en känsla av att det har genererats ett kvitto. Så detta 
är två typiska kopplade tjänster till konsumenten som kan vara intressant. 
Men det är även intressant för kvittohänseende för handlaren som genererar 
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en väldig massa kvitton. Vi har varit inne lite på kraven och idag om man tittar 
kortsiktigt så har man investerat i en infrastruktur på handlar/restaurangsidan i 
form av chip och pin terminaler. Detta är gjort ganska nyligen, vi har investerat 
i nya kassaregister och det finns något som heter paymentcardindustry data 
security standard, alltså ett säkerhetsreglemente för VISA och 
MASTERCARD hur du hanterar kortinformation. Detta är oerhört känsligt och 
ganska höga krav på så det har varit en väldig belastning för många handlare. 
Därför har man tagit väldigt stora investeringar på kassaplatsen ibland pratar 
man om en möjlighet att införa kontaktlösa kortbetalningar som till exempel 
SL har och som också finns i Europa. Men i dagsläget är inte det intressant 
för oss därför att det redan gjorts en investering och nyttan att investera 
ytterligare finns inte. Nu diskuteras andra lösningar med att använda chip utan 
pin på småbetalningar till exempel för att öka processen och komma tillrätta 
med de här problemområdena där snabbheten är viktigt. Annars är NFC-
tekniken som det bygger på kommer, det är bara det att det är många 
pusselbitar som ska på plats och alla nya kortterminaler innehåller NFC. Så i 
nästa generation kommer det att finnas redan från början så att säga, det är 
bara det att nu ska det bytas ut och nu är även slitaget större på de här 
kortterminalerna än vad det var på magnetremsan. Så det kommer säkert att 
gå snabbare men det kommer ändå ta x antal år och därmed är det också 
intressant för bankerna det här med korten. De har också investerat att skicka 
ut korten till att privatpersoner så det är en icke-fråga det här med kontaktlösa 
kort just nu men längre fram ja. Detta är också inne på NFC-tekniken och i 
samband med detta pratar man även om telefonen också. Där finns även 
andra utmaningar som att få in NFC i mobiltelefonen. Detta sneglar de flesta 
på i Sverige samt i Europa, däremot det som har kilat in mer och mer är de 
här QR koderna och där finns ju några spelare, PR i Uppsala och Seamless 
som kliver in här som en intressant spelare. Även Swedbank presenterar mer 
offentligt sin BART-lösning som också bygger på QR koder. Det där tror jag 
faktiskt kan få ett visst utrymme därför det är också förhållandevis billigt. 
Seamless lösning bygger egentligen på klistermärken och en uppgradering till 
kassasystemet. BART-lösning bygger egentligen på en enkel kamera som 
kan läsa av QR koder så att förhållandevis är det ganska små investeringar 
förutsatt att man nu ser någon nytta i det. Så det är väl de som poppar fram 
sen har vi Why-wallet som bygger mycket på SMS tekniken fortfarande och 
det är klart att den är inte intressant för handeln. Det är egentligen inte 
intressant för kollektivtrafiken heller men de blir tvingade därför att de inte får 
behandla kontanter. På så sätt blir de tvingade in i något som kostar skjortan, 
det förekommer rätt mycket bedrägerier och kostar som sagt något sanslöst 
mycket. Därför tittar de med ljus och lykta efter nästa generation. Men det är 
klart att de är stora och etablerade och den här ”walleten” kan då, som också 
bygger på NFC-tekniken vara intressant. Men det som kommer nu det tror jag 
är QR koderna. Det kommer väl ett antal piloter nu i maj och det presenteras 
lite mer offentligt både från banksidan och från detaljhandelssidan. Så det är 
väl det som kokar lite, ute i Europa så är det NFC och jag tror att QR koder 
kommer där också. Då bygger man också på ett annat system, Seamless har 
ett intressant scope därför att det bygger på en trepartslösning dvs du kopplar 
ditt konto till mobiltelefonen och sedan via mobiltelefonen och QR koden så 
skakar vi hand med butiken. Det handlar alltså om överföring från mitt konto 
till handlarens konto utan att involvera kortnätverken. Därmed har du en helt 
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annan kostnadsbild och detta är självklart oerhört intressant, inte minst därför 
att vi behöver en konkurrent till hela VISA och MASTERCARD. Man kan säga 
att det inte finns några bolag i världen som är så dominerande och så inne i 
så mycket. Jag menar man kan säga Microsoft men de är inte tillnärmelsevis 
när man tänker efter hur insyltade och vilken otrolig kontroll VISA och 
MASTERCARD har. De kan exempelvis spåra dig något fullständigt, var du är 
och var du befinner dig i världen och det är klart att vi behöver konkurrens och 
Seamless är en aktör som kan möjliggöra detta. Det finns säkert fler där ute 
men det är viktigt inte bara i Sverige utan även i Europa. Vi behöver ha 
konkurrens, vi behöver någon som rör om i grytan och det har det nog börjat 
göra lite i Sverige känns det som. Bankerna kommer på tå, de börjar själva 
fundera vad de ska göra, vad de ska utveckla och bara det bådar gott. 
 
Hur skulle interaktionen mellan kund och företag se ut vid införandet av en ny 
betalningslösning? 
 
Det finns olika varianter. Vissa bygger på att du slår in beloppet själv och 
knappar in en pin-kod som du visar upp, andra är bara att du läser av för QR 
kod och kör pin-kod på det. Du har också möjligheten att ändra om din logistik 
vilket är intressant för exempelvis MAX restauranger som letar efter en annan 
logistik. De har påbörjat lite genom sina förbeställningar innan 
restaurangbesöket och det är väl det som är en av de fina finesserna att du 
kanske kan göra köpet långt innan och sedan bara visa upp och då till 
exempel hämta maten eller hämta olika typer av varor eller tjänster.  
 
 
Vad blir personalens roll i till exempel en ICA butik om en ny 
betalningslösning skulle införas? 
 
Jo jag tror att den här utbredningen av självutcheckning kommer att fortsätta, 
det är ganska framgångsrikt på IKEA. Visserligen förekommer väl lite svinn 
som börjar bli bekymmersamt men de försöker hitta åtgärder till det och 
självutcheckningen i dagligvaruhandeln är också uppskattad så den kommer 
nog att öka vilket gör att vi kanske får en annan kassalinjesuppsättning där 
kanske kontanter i vissa kassor, eller kontata kort vilket kanske då också på 
sikt frigör personal att kliva ut i butikerna istället och ta emot order och hjälpa 
till. Det har man sett studier på till exempel Wal-Mart som har utökat folk i 
butikerna även Apple har tänkt om i den bemärkelsen också att personalen är 
ute i butikerna. Detta har gjort att personalen kan vara mer service-minded 
och det tror jag rent generellt att det där börjar bli mer och mer viktigt. Vet 
man som kund exakt man ska ha när man går in och ska handla, ja då är det 
”fine” men det är ganska få som vet det när man ska köpa ny tv, slalompjäxor 
eller vad det är. Därför tror jag att det finns ett behov av att backa upp och 
stödja kunderna plus att man behöver integrera mer tjänster i produkterna. Att 
inte bara sälja exempelvis kökskniven utan även en matlagningskurs eller hur 
du använder prylarna. Du köper skidor på Intersport om man får en vallakurs 
till det. Den typen varor och tjänster ser vi genom studier i Sverige och i 
världen att dessa kommer öka. Detta ställer ännu mer krav på att du är med i 
butiken på ett annat sätt. Så att kassalinjen kommer nog att se annorlunda ut 
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det tror jag och den har ju sett ganska lik ut i många år men det kommer nog 
vara färre personal där. 
 
Hur viktigt är säkerhet i nya betalningslösningar? 
 
Nu är jag inte själv någon säkerhetsexpert, men däremot är säkerheten 
oerhört angelägen. Det är en hygien faktor som man måste ta om och om 
igen för det är klart att hela VISA och MASTERCARD-upplägget bygger på att 
kunna hanteras när det inte går ”by the book” hur gör vi då? Hur löser vi det? 
Vad händer? Vad säger systemet? Osv. För jag menar enkla överföringar, 
enkla piloter i skyddade miljöer, det är ganska simpelt men när det ska bli lite 
större och ska breda ut sig och buset kliver in, det blir organiserat och det blir 
misstag och det blir på alla håll och kanter där den mänskliga faktorn finns 
med. Det är då det vill till att säkerheten är pålitlig. Så att den (säkerheten) 
adresserar vi så hårt som möjligt därför att ska det komma upp något 
alternativ och det visar säg säkerhetsmässigt att det inte håller då blir det ett 
bakslag av guds nåde. Detta kommer bre ut i media och då är resan tillbaka 
mycket lång. Säkerheten är därför otroligt central, det är nog just säkerheten 
som man är rädd för, att nya aktörer inte har riktig uppfattning om vad som 
krävs på plats. Sen är det också många aktörer som är involverade på ett helt 
annat sätt jämför med analog betalning via cash, därför ställer det krav på alla 
inblandade parter. Det är bättre att skynda långsamt för att få det på plats tror 
jag.  
 
Hur skulle en ny betalningslösning kunna påverka kunden i deras 
shoppingbeteende? 
 
Kunden blir mer självständig i form av standardprodukter och så. Jag tror 
också att det i större utsträckning möjliggör beställning före besöket i butiken. 
Detta ser vi redan idag genom e-handeln, man shoppar på ett annat ställe än i 
butiken och hämtar ut på ett tredje. Det är klart att det här (visar 
mobiltelefonen) är en bärbar dator så att gör man det tillräckligt bra och 
bekvämt att ta beslut för så tror jag att man kommer att göra mycket mer 
utanför kontorsstolen eller hemmet men också på resande fot. Det kommer 
nog förändra mer i form att man måste jobba som till exempel webbhallen och 
lämna ut varorna på plats. Det är klart att du kan till exempel sitta och vänta 
på tunnelbanan och är intresserad av att beställa mat, köpa den och bara 
hämta. Vill du kanske sedan också ha en film så drar man lite på det så 
kommer man kunna göra rätt mycket på dötider när man verkligen känner för 
det.  
 
Hur viktig är systemets utformning av en ny betalningslösning? 
 
Enkelheten är viktigt, är det för komplicerat så vet vi att det inte funkar. Det 
ska inte bara vara enkelt för konsumenten också för handeln och 
restaurangsidan att hantera det. Jag tror mycket till exempel att bara 
utbildningen av en ny betalningslösning är mycket handeln som får stå för. 
Påvisa hur man jobbar med en eventuell ny betal lösning. Då är det viktigt att 
det är enkelt för handlarna att förmedla och att det inte görs för komplicerat för 
då kommer det nog vara svårt. Personalen känner sig kanske osäkra, hur ska 
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vi göra? bara jag inte gör fel och i vissa miljöer är det stor omsättning på 
personal på både hotell och restaurangsidan och är det då för komplicerad blir 
det svårt. Det går nog men det tar längre tid. Därför är ju enkelheten väldigt 
viktig. 
 
Hur viktigt är det att det finns många olika funktioner i en ny 
betalningslösning? 
 
Det är nog viktigt på sikt, inledningsvis så tror jag att två bra funktioner för 
konsumenten är väl det digitala kvittot och möjligheten att koppla till sitt konto. 
Sedan kommer man snabbt in på kuponger och det har man förstått när man 
har lyssnat på dagligvaruhandeln som har testat lite av de här bitarna att det 
är drivande faktorer. Det kommer nog därför snart därefter och sedan kommer 
kanske ytterligare mer tjänster och kringtjänster men det tar tid. Det finns alltid 
de som är ”på” tidigt men för den stora massan så tar det lite tid och ändå är 
vi rätt intresserade rent generellt i Sverige vad gäller nyheter av olika slag. 
Jag tror på att börja i enkel form och hittar man de två lösningarna (kvitto, 
konto) så tror jag att man har kommit en bit på vägen. Sen är det klart att för 
korten tog det 40 år att komma dit vi är idag även om användandet de sista 
åren har ökat radikalt. Det kommer gå betydligt snabbare nu och till exempel 
NFC-tekniken känner vi igen i skidliftar, tunnelbanor och andra system som 
man bara touchar. QR koderna kommer mer i form av marknadsföring så man 
känner sig i alla fall lite bekväm med dem, det vill bara till att säkerställa att 
man vet att pengarna har kommit in. Det är massa sådana frågor. QR 
koderna möjliggör rätt mycket spännande till exempel att du kan sätta de lite 
var som helst och då kan du få upp en ganska kort väg till ett köpläge.  
 
Vilka andra typer av stöd tror du kunden behöver för att kunna skapa sitt 
värde via en ny betalningslösning? 
 
Det är handeln som kommer stå för utbildningen av en eventuell ny 
betalningslösning. För bankerna ja de kanske gör det på sina grejjer, det 
kommer de troligtvis göra när de kör sin BART-lösning men det blir handeln 
som får berätta hur det går till. Detta syns till exempel på korten där handeln 
talar om att man ska slå in pin-kod, stoppa i kortet, var, när, hur osv. Det 
kommer bli handeln, resturangsidan och kollektivtrafiken som står för det. Det 
är klart att det kan de göra med sin personal men sen finns det också rätt 
mycket kommunikation i form av tidningar som kan användas vid 
upplärningen. Därför är vi tillbaka till enkelheten som är viktig så att det inte 
blir för komplicerat för då kommer ingen våga ta och börja och känna sig 
bekväm. Det är likadant om man tar till exempel IKEA och dagligvaruhandeln 
med sin självutcheckning, där är det någon på plats som guidar och så blir det 
nog initialt med en ny betalningslösning också.  
 
Hur kommer en butiks servicelandskap påverkas av en ny betalningslöning? 
 
Det är väl lite det vi sa, kassalinjen förändras nog och de kanske frigör 
personer där som kliver in i butiken istället och på så sätt kan hålla en högre 
servicenivå, kundnärhet, rådgivning osv. 
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Tidigare försök att implementera nya betalningslösningar har inte varit någon 
större framgång i form av tex cash-kortet, vad tror du detta berodde på? 
 
Framförallt att man genom eko-systemet inte pratade med varandra, det satt 
folk borta i bankvärlden som varken pratade med konsument eller handlare 
och jag menar det är ju dödfött. Annars timing-mässigt hade den nog funkat 
bättre nu men det tror jag att alla blivit bättre på (att kommunicera) allt från 
VISA och MASTERCARD till banker och operatörer som har mycket mer 
samtal idag. Nu har jag inte ett ”record” långt tillbaka i den här världen men 
vad jag hör och förstår så sker det betydligt mer och närmre diskussioner idag 
runt de här gemensamma frågorna. Detta gör att det blir bättre förutsättningar 
för att lyckas och komma rätt från början. 
 
Om vi ska sammanfatta lite, vad anser du vara de viktigaste faktorerna för att 
skapa värde för kunden genom nya betalningslösningar?  
 
Säkerheten hänger ihop med förtroendet, är det inte säkert nog så kommer 
man inte ha förtroende och då är det kört och då kvittar det därmed hur enkelt 
det är. Sen är enkelheten ett nästa steg, det måste vara enkelt att använda 
och sedan så förutsätter man nog att det inte ska kosta något extra för 
kunden och vi får väl se hur den här affärsmodellen kommer se ut. Det är den 
som är lite utmaningen när flera aktörer ska kliva in och erbjuda tjänster. Det 
är de två viktiga bitarna för konsumenten (säkerhet/förtroende, enkelhet) och 
det är klart att mervärde i form av att kunna titta kontobalans och kvitto skulle 
nog göra att man känner ”wow” det här är nog lite intressant. När jag säger 
enkelt så måste det vara enkelt på så sätt att man väljer att ta upp till exempel 
mobilen istället för plånboken så att det inte blir för bökigt. Man konkurrerar ju 
ändå med att ta fram en femtiolapp när det gäller köp av exempelvis en glass. 
Det får det inte heller vara stökigare än en kortbetalning för då blir det svårt. 
Sedan tror jag inledningsvis att det kommer handla om småbetalningar. Detta 
öppnar så småningom upp för större köp men jag tror framförallt att det är 
småbetalningar som man först tänker på när det gäller betalning via just 
mobiltelefonen. Detta i kollektivtrafiken och i restauranger. 
 
Hur kommer relationen att påverkas kund och företag emellan vid införandet 
av en ny betalningslösning? 
 
Själva betalfunktionen kommer kräva någon form av utbildning, men det är 
klart att vi kommer nog att ha flera olika betalsätt. Det lär vi väl oss så 
småningom (hur vi ska hantera en ny betalningslösning) och då kan man 
börja frigöra personal som kan göra andra saker än att bara stå och scanna 
av och ta betalt. Då kommer andra lösningar också framförallt i 
dagligvaruhandeln där man lägger på varorna på ett rullband och det scannas 
av helt och hållet, både vikt, storlek och allt möjligt. Vilket också är ett led i att 
frigöra kassapersonal. Så det är nog ambitionen att det är bättre att ha 
personal ute i butiken än i kassaledet. Plus att man kanske kan ta bort någon i 
personalen, men om detta är lyckosamt eller inte det vet man inte. Jag tror att 
det finns ett stort värde i vissa branscher att ha folk på plats. Sådana 
branscher skulle till exempel vara elektronikbranschen, det är en balansgång 
med marginaler och sådant såklart men jag tror att där man som kund har 
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svårt att veta vilken diskmaskin man ska ha eller vilken tvättmaskin eller vilken 
tv är det viktigt med personal på plats. Visserligen studeras sådant mycket 
innan av kunden men det är ändå när man kommer in i butiken då det inte 
alltid stämmer och jag tror att många fortfarande känner sig trygga i att prata 
med någon. Likadant i sporthandeln och klädhandeln till viss mån. I 
dagligvaruhandeln handlar det mer om att styra var man ska ta vägen men 
efter ett tag så hittar du som kund i butiken och blir självgående. I vissa 
butiker är det nog mer intressant med mer personal på golvet. Sedan kommer 
man nog börja paketera ihop det med andra tjänster och då kanske det 
behövs mer form av personlig presentation än bara varan som man kan 
klämma på. 
 
Intervju med Lars Strandberg, marknadsansvarig SWEDBANK, 2012-04-
23 

 
Berätta gärna lite kort om dig själv och dina arbetsuppgifter. 
 
Lars heter jag och har arbetat på bank sedan jag slutade skolan. Jag har haft 
många olika roller i huvudsak marknadsfrågor. 
 
Vad anser du kundvärde vara generellt och hur kan det skapas? 
 
Våra kunder efterfrågar mer och mer rådgivning, de tycker vi är dåliga på att 
ge tips enligt alla marknadsundersökningar. Det gäller helt enkelt att vi måste 
vara mer på ”hugget”, tyvärr så är det så att utav våra viktiga kunder så träffar 
vi ungefär 50 % varje år. En privatrådgivare har ungefär 1200 kunder och 
träffar runt 600 av dem per år. Vissa kunder vill inte träffas vilket betyder att vi 
inte är tillräckligt duktiga på att locka in dem. Men kunderna efterfrågar mer 
och mer tips och skulle vilja att deras personliga rådgivare ringer upp och ger 
tips/råd om diverse ekonomisk rådgivning. Vi hinner tyvärr inte med detta och 
är därmed inte tillräckligt duktiga inom detta område. Ett sätt för att kunna öka 
den personliga rådgivningen är att plocka bort kontanthanteringen på 
kontoren där 5-8 % av kunderna tar ut pengar inne på kontoret medan 92 % 
av dessa ser vi aldrig. I vår södra region har vi säkert 100 anställda som 
hanterar kontanter varav tre anställda endast arbetar i kassan och hanterar 
kontantuttag. Det ser ut så på alla våra kontor och om vi kan ta bort de som 
endast arbetar i kassan kan vi lägga de resurserna på till exempel personlig 
rådgivning. Om detta görs så kommer kontanthanteringskostnaden att gå ner, 
säkerheten ökar för alla. Det är även bra för miljön, om ni exempelvis handlar 
någonting i Kalmar så reser kontanterna till Göteborg för att räknas, sedan 
körs de tillbaks för att stoppas in i bankomaterna igen.  
 
Är det viktigt med en ny betalningslösning? 
 
Nja, utvecklingen går framåt och kan man hitta nya mervärden i 
betalningslösningar. Idag fungerar kortstrukturen rätt ok ”worldwide”, så 
kontanter behövs egentligen inte. Jag har inte tagit ut kontanter på fyra år, 
måste leva som man lär. Om alla bara kunde minska sin kontantanvändning 
så skulle det bli rätt bra här i världen, dessutom är två av tre kontanta pengar 
svarta pengar.  
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Vad finns det för lösningar idag som finns tillgänglig för konsumenten? 
 
Mobiltelefonin kommer allt mer och mer, där ligger det ett kort bakom alltså att 
det är kopplat till kontot. Sedan har du internet och om vi tittar i backspegeln 
så finns det kortbetalningar, internetbetalningar och så finns det en tjänst som 
heter direktbetalningar (svenska spel). Dessa tre är de som har fungerat bra.  
 
Är dagens betalningslösningar tillräckligt bra? 
 
Alltså vi hade problem med magnetbanden på korten, att dessa kopierades 
och ”skimmades”. Det problemet är i stort sätt borta tack vare ”chipet” och 
dess terminaler. Det gick något trögt för kedjorna att byta till dessa 
chipterminaler men för en enskild handlare och få en ny gick enklare. Jag tror 
att chipet fick ett genomslag på grund av det var noggrant förberett sedan 
tidigare, EMV kallas tekniken EUROPAYMASTERCARDVISA som 
tillhandahåller chiptekniken. Detta började diskuteras år 2000 och inom tre år 
skulle alla terminaler vara utbytta men det drog ut på tiden. Detta eftersom det 
måste fungera överallt i hela världen. Samtidigt måste magnetremsan finnas 
kvar på korten och bara för att få över så många som möjligt slutade vi ge 
garanti på köp med magnetremsa. Idag tror jag det är runt 97-98 % av alla 
korttransaktioner som går via chip. Vi har lite problem med frisörer, där det är 
olika företag som hyr in sig på stolar. För att slippa att ha många olika betal 
terminaler som är kopplade till olika konton så har man 
fleranvändarterminaler. Dessa var inte riktigt färdigutvecklade för den 
användningen, sedan ett år tillbaks finns det sådana typer av terminaler 
också. Restaurangrörelsen har varit stökig eftersom de inte ville ha dricks 
inbyggt i terminalen, däremot ville restaurangfacket det. Det blev något 
mellanting och idag finns dricks i terminalerna. Sedan är problemet med 
korttransaktioner att det skapade ett problem med krav av pin, alltså chip+pin. 
Om man exempelvis står på puben och du ska köpa öl är det krångligt, stoppa 
i kort, slå kod osv. På vissa ställen satte man därför in uttagsautomater för att 
göra processen snabbare, dessa kostar ungefär 10.000 kronor i månaden och 
utan att tänka efter speciellt mycket så förstår man anledningen till varför de 
vill ha en kontantautomat (svarta pengar). Jag förstår varför de vill ha 
kontantautomater då de försöker snabba på köpprocessen. Detta har vi nu 
lösningar på vilket vi kallar chip “n” go. Detta går ut på att du inte behöver slå 
någon kod vid kortköp och vi gör därmed en deal med företagen gällande 
risken. Jag menar hur stor kan risken bli om man gör ett köp på en buss till 
exempel. Denna lösning kör vi fortfarande på test. Men vilken dag som helst 
kan det köra igång på riktigt. Det handlar mer om att göra upp avtalen med till 
exempel bussbolagen om hur risken ska fördelas, ska till exempel 
bussbolaget ta 100% av risken. Om en kortbetalning går igenom garanterar vi 
att pengarna finns. Skillnaden från Cash kortet är att pengar inte behöver 
tankas på kortet utan kortet är direkt kopplat till ett konto. Med chip ”n” go 
registreras flera mindre köp innan de dras från kontot. 
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Hur ser kunderna på Chip ”n” go, kommer ni få med dem? 
 
Man kan ställa frågan via internetbanken om kunden vill att köp under till 
exempel 100 kronor ska dras utan att pin-kod behövs. Då frågar kunderna 
vad risken är? Jo det är om någon tar ditt kort och du inte har spärrat det, kan 
bara resultera i att små summor försvinner.  
 
Kan ni berätta lite mer om hur ni på Swedbank arbetar med nya 
betalningslösningar, vad som är på gång och så vidare? 
 
Det går mer och mer mot att kontanter bör tas bort. Problemet blir dock hur 
mindre föreningar och så vidare ska lösa försäljning av produkter av lägre 
kostnad, till exempel kaffe. Problemet förstoras oftast upp och kontanter 
kommer självklart att finnas kvar. En idrottsförening kommer bara behöva 
göra som alla andra företag och lämna sin kassa i en servicebox. Där måste 
vi vara hjälpsamma och placera ut fler serviceboxar. Hur man ska lösa 
hanteringen av kontanter på arenor är ett annat problem. I Växjö har de ett 
internsystem på sin hockeyarena där man laddar upp ett kort med kontanter 
som du sedan kan använda till shopping. Jag har också läst om en lösning på 
Guldfågelarena där man ska kunna använda sin mobil för betalningar.  
 
Vad görs inom detaljhandeln gällande nya betalningslösningar? 
 
Mobiltelefonin är det nästa steget och där kommer vi lansera en ny lösning 
som kallas BART. Det går väldigt fort inom denna utveckling och QR koder är 
något som är väldigt vasst inom detta. Vidare testas BART genom AX-food 
och Åhlens. Det går till på så vis att man laddar hem en applikation via 
mobilen som är ansluten via internetbanken. Via appen slår man in summan 
som ska betalas och visar upp QR koden som kommer upp på telefonen mot 
kassan där den läses av, till exempel via en webbkamera. Sedan kan man 
fråga sig om detta är bättre än kortbetalningar. Det kommer gå fortare och 
man kommer att kunna förbereda sig via BART lösningen. Vidare kan man 
föra över pengar internt mellan personer via den här lösningen. Detta kan 
gynna mindre företag som inte har så stor försäljning och via ett inlösenavtal 
kan de bedriva handel utan en kortterminal. Sådana här lösningar tar däremot 
lång tid att få igenom. Man kan också integrera fler tilläggstjänster i denna 
lösning. Till exempel att man beställer hamburgaren och betalar samtidigt via 
telefonen. Vidare anser jag att säkerheten är bra på BART lösningen. Dagens 
handlare klagar på befintliga lösningar då de anser att transaktionsavgifterna 
är för dyra. Därmed är de måna om att en ny lösning ska utvecklas. Detta kan 
skicka budskapet till konsumenten att handlarna inte vill använda kort då de 
anses vara dyrt och osmidigt. Detta kan till större del påverka den äldre 
generationen, jag tror inte det skulle påverka den yngre.  
 
Tjänar kunden på en ny betalningslösning? 
 
Kan man göra den nya lösningen billigare tror jag kunden kommer känna att 
han/hon tjänar på det. Säg till exempel att ICA betalar 60 öre per transaktion 
och säg att en snitt transaktion kostar 1,25 kronor och det är på 
kontokopplade kort. Däremot kortbetalningar som är kopplat till månads 
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faktura så är det dyrare. Där det kostar 1,25 plus 1,7 %. I en bransch där man 
har många sådana kan det bli dyrt. Då måste man ha klart för sig att det inte 
bara är bankerna som ger ut kort utan också till exempel Statoil och ICA med 
månadsfaktura vilket de aldrig talar om. Butiken får pengarna imorgon med ett 
sådant kort men du som kund betalar inte förrän du får fakturen och det är 
därmed räntan som måste täckas under denna tid. Det är skillnad på 
säljorganisationer och hur man ser på saker och ting, en del handlare tycker 
det är dyrare än andra med kortbetalningar.  
 
Finns det något mer än bara kostnaden som kunden tjänar på en ny 
betalningslösning?   
 
Det finns två kunder utifrån vårt perspektiv, företaget och kunden. Jag tror 
båda parter eftersträvar en trygg produkt, om något händer vill man att det 
ska finnas en bra support där man snabbt kan få hjälp med den tekniska 
utrustningen, där det finns olika leverantörer som måste göra sitt jobb för att 
kunden ska känna sig trygg. 
 
Vilka typer av stöd behöver handlaren och kunden med en ny 
betalningslöning till exempel via mobilen? 
 
Jag tror en lösning via mobilen kommer börja användas väldigt snart och att 
den kräver väldigt lite marknadsföring. Kunder kommer bli de som redan 
betalar med kort och inte de som fortfarande väljer att betala med kontanter. 
Man litar mer på telefonen än det befintliga betalkortet. Det går att lägga in 
mervärden i en mobil betalningslösning. På till exempel stamfiket kan dina 
köp registreras och du kan få 10:e kaffet gratis. Trenden går åt det hållet att 
det försvinner en manuell kassa till förmån för en kortkassa (snabbkassa). 
Personal kostar mycket pengar.  
 
Hur skulle servicelandskapet kunna påverkas av en ny betalningslösning via 
mobilen? 
 
Man måste sälja på mervärde, sedan måste infrastrukturen vara enkel. 
Smartphonen finns redan i tillräckligt antal, scanners finns i de flesta större 
butiker och en webbkamera skulle enkelt kunna installeras för att läsa QR-
koder. Att bygga strukturen är därför relativt enkel eftersom teknologin redan 
finns både bland kunder men också i företag. Detta var en av anledningarna 
till att cash-kortet misslyckades. Däremot beteende tar längre tid att förändra 
hos konsumenten om det inte är väldigt enkelt. Jag tror även att det kommer 
lösningar direkt via mobilen som inte är kort relaterade, det finns ett företag i 
Uppsala som har utvecklat en lösning där konsumenten betalar direkt via 
telefonräkningen som inte involverar bankerna. Därmed utlämnas den 
kostnaden som banken tar men kreditrisken finns fortfarande vilket någon 
måste ta på sig. I höst lanseras även ett betalsystem för konsumenten som 
syftar till att underlätta köp mellan privatpersoner utan kontanter. Detta är 
kopplat till de fem storbankerna och är kopplat till internetbanken. 
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Hur fungerar lanseringen av en ny betalningslösning? 
 
Vi på Swedbank kan inte lansera en ny betalningslösning utan måste 
samarbeta med de andra bankerna också. Vi måste göra gemensamma 
plattformar och det finns ingen som vill köpa ett system som inte går att 
använda överallt.  
 
Vad är de viktigaste faktorerna för att skapa ett värde via en ny 
betalningslösning? 
 
För att en betalningslösning ska slå igenom är det viktigt att fort kunna bygga 
upp en infrastruktur. Det finns två grejer som är allmänna idag och det är 
kortbetalning och att det finns en infrastruktur på det, det vill säga att allt 
fungerar med transaktioner och terminaler. Sen har vi mobiltelefonen där allt 
finns för att skapa en betalningslösning, webbkamera, scanner och så vidare. 
Jag tror det är svårt att införa en lösning med en helt ny teknologi och det tar 
tid innan det slår igenom. Det är inte heller någon som vill använda sig av en 
lösning som endast 30 % använder sig av. Det gäller att utveckla befintlig 
teknik för det är ingen butik som vill installera ytterligare ett system vilket 
gäller även för kunden. Den som lyckas göra transaktionen enklare kommer 
få ett stort genomslag både från företag och konsument. Vidare kan nya 
lösningar bidra till kostnadsbesparingar genom att möjliggöra effektivare 
marknadsföring, till exempel kan företag marknadsföra direkt till kunden och 
skräddarsy erbjudanden då de kan se vad de köper. Det är också viktigt att ta 
i beaktande hur människorna dvs kunderna vill ha det om en ny 
betalningslösning tas fram.  
 
Anders Björndahl, CFO på Scorett, 2012-04-20 

 
Berätta lite om dig själv. 
 
Anders heter jag och arbetar som CFO på Scorett och har gjort det under två 
års tid. Tidigare arbetade jag på JC. Började på JC 2001 och arbetade där 
fram tills 2010 så det blir väl ungefär 9 år. På JC var min roll business 
controller skulle man kunna säga. Var ansvarig för redovisningen för alla 
centralägda JC, Brothers och Siters butiker i Sverige, Norge och Finland. I 
grunden är jag revisor så det har jag också arbetat med i cirka 10 år. 
 
Hur arbetar ni på Scorett med värde, vad är värde för er? 
 
Kunden är nummer ett och vi sätter alltid kunden i centrum. Och på Scorett 
arbetar vi med något vi kallar nöjd kundgaranti, set vill säga att vi alltid ska 
göra kunden nöjd. Till exempel om kunden kommer in i butiken och vill byta ut 
ett par skor även fast de inte är något fel på dem enligt oss eller våra 
leverantörer är det ändå Scoretts motto att hålla kunden nöjd. Kunden får 
alltså alltid lämna tillbaka skorna även fast det inte är något ”fel” på dem. Det 
finns också undersökningar som visar att i de allra flesta fallen så handlar det 
inte om att kunden försöker lura oss på något vis. Dock finns det fall där 
kunder har köpt ett par skor och varit vårdslösa med dem för att sedan lämna 
tillbaka dem. Som tur är det få kunder gör på detta vis. På JC arbetade vi 



   
 

 

94 

också med nöjd kundgaranti som var uppbyggt på samma vis. Kunderna är 
det vi lever på så det är oerhört viktigt att de är nöjda. 
 
Vad är en betalningslösning för dig i butik? 
 
En betalningslösning för mig i butik är kontantbetalning, kortbetalning och 
inom kortbetalningar finns det sedan olika lösningar. Kontanthanteringen som 
är följden av kontantbetalning är väldigt dyr. Detta har vi diskuterat på Scorett 
bland annat för att det kostar men också på grund av säkerhets risker som 
kontanter bidrar med. Nere i Malmö har de börjat med kontantlösa banker 
vilket gör det svårt för våra butiker att exempelvis få tag på växel. Vi funderar 
även på att testa att använda oss av kontantfria butiker i just Malmö. 
Problemet med en kontantfri butik tror jag är att den äldre generationen inte 
alla gånger gillar att betala med kort. Den yngre ser jag däremot inget 
problem med. Min son till exempel betalar med kortet om han köper ett 
tuggummi för fem kronor. Transaktionskostnaderna som uppstår vid kortköp 
har också blivit lägre vilket gör att det är billigare att hantera dessa köp än 
kontantköp. 
 
Hur skulle en ny betalningslösning se ut? 
 
Jag är ju ingen innovatör direkt med jag skulle säga att kontanter som 
betalningsmedel snart är borta. Kortbetalningen är ett alternativ att ta över. 
Jag har också fått signaler om andra alternativ där man istället för att använda 
sig av ett kort så använder kunden sin telefon. Lösningen fungerar så att 
elektronisk legitimation är inbyggt i telefonen. Istället för att knappa in en kod 
knappar kunden exempelvis sitt personnummer i pinpadden. Sedan får 
kunden en faktura, antingen hemskickad eller till sin telefon. Detta är en 
lösning som jag absolut tror kan fungera i butik. Nu kommer jag inte ihåg vilka 
det var som sysslade med detta, om det var Payson eller Klarna. Skulle dock 
tänka mig att det ligger i deras utvecklingsområde. Klarna sysslar med 
betalningslösningar över internet medan Payson sysslar med kortterminaler 
och liknanden i butik. Via internet erbjuder Klarna en del olika lösningar, bland 
annat faktura, detta finns däremot inte i butik ännu. I butik använder vi oss 
endast av kontanter eller kort. 
 
Vad måste en betalningslösning innehålla för att kunden ska acceptera den? 
 
Säkerheten framför allt är en viktig del. Tror också att kunder har blivit allt mer 
toleranta och vana med nya betalningslösningar som baseras på IT och 
kortlösningar. När jag arbetade på JC för några år sedan var detta inte alls 
lika accepterat bland kunderna. När vi Startade vår första internet-handel runt 
2000, 2001 dog den väldigt fort. Detta på grund av att kunden inte ville lämna 
ut sina kort uppgifter på internet då det fanns en rädsla för att dessa uppgifter 
skulle spridas och pengar försvinna. För att en ny lösning ska fungerar tror jag 
att det är viktigt att säkerställa och bygga upp ett förtroende hos kunden. 
Kunden får inte känna att han kan bli lurad eller att pengar kan dras 
okontrollerat. Supporten är en annan bit som jag tror har en stor betydelse. 
Betydelsen för supporten växer självklart också ju fler som använder 
betalningslösningen. På Scorett görs cirka 70 procent av köpen via kort. Detta 
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tror jag beror mycket på att våra skor är något dyrare än andra skobutiker. Vi 
har till exempel inga skor för 100, 150 kronor. Dock är det sällan det 
förekommer fel vid kortköpen men när det väl gör det så är det viktigt att vi vet 
hur vi ska agera. Ofta handlar problemen om dubbla kortdragningar eller 
returer som inte kommit in på kundens konto. Vid dessa tillfällen tar kunden 
kontakt med oss och inte våra leverantörer som säljer dessa tjänster åt oss. 
Vi får i sin tur ta kontakt med Payson som har hand om kortbetalningarna åt 
Scorett för att reda ut problemet. Som jag sa så är det väldigt få gånger några 
problem uppstår vilket jag tror beror på att kortbetalningar är så pass 
beprövat. Driftstopp och liknande problem är också nästan obefintliga jämfört 
med när kortbetalningen kom. De få gånger det är driftstopp beror det nästan 
alltid på att internetuppkopplingen har gått ner av någon anledning.  
 
Är det något mer du kommer att tänka på? 
 
Säkerheten som sagt anser jag vara oerhört viktigt. Sen handlar det också om 
kostnaderna för kunden i relation till att betala. Jag har till exempel sett att när 
en kunden köper något som kostar runt 600, 700 kronor gör det inte så 
mycket att det kostar några kronor till i transaktionsavgift eller frakt. Här kan 
det då vara bättre att samla ihop de köp för mindre summor och sedan skicka 
en faktura i slutet av månaden. Vi har också vårt eget betalkort som vi har 
tagit fram tillsammans med banken som kunden får om han går med i vår 
kundklubb. Med kortet kan kunden betala antigen direkt men också på kredit. 
Denna lösning har inte blivit så stor och sedan vi introducera vår internet-
handel har användandet av Scorettkortet blivit ännu mindre. Fördelen för oss 
med det här medlemskortet är att vi kan skapa ett värde för kunden genom att 
skicka direkt reklam till deras mobiler om de har godkänt detta. Sen kan man 
bygga på det här ytterligare genom att till exempel koppla på rabatter om 
kunden går till en specifik butik. Finns till och med teknik som gör att man kan 
se om kunden är nära en av våra butiker och som då skickar ut ett erbjudande 
eller något liknande. Detta är dock något som vi inte använder oss av idag. 
 
Tidigare betalningslösningar som till exempel Cash kortet blev en stor flopp, 
vad tror du detta berodde på? 
 
Nu använde jag inte Cash kortet själv men jag tror misslyckandet berodde på 
att lösningen inte blev tillräckligt utbrett bland konsumenten. Jag tror också att 
misslyckandet grundar sig i att det var krångligt att ta reda på hur mycket 
pengar man hade kvar på kortet och så var det inte smidigt att ladda med nya 
pengar. Men som jag var inne på så var Cash kortet dåligt förankrat på 
marknaden. Tror det är svårt att lyckas med ett kort som endast går att 
använda i ett fåtal butiker. 
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Intervjuperson Alpha, Har arbetat som konsult för ett flertal företag inom 
detaljhandeln de senaste fem åren. Under uppdragens tid har Alpha haft 
positionen som CFO. Därmed har han varit delaktig inom de flesta frågor 
som rör ett företag. Exempelvis marknadsföring, inköp och försäljnings 
frågor. 
 
Vad är kundvärde för dig och för de företag du arbetat för? 
 
Kundvärde skapas genom relationer med kunden. Jag tänker så här oavsett 
om det gäller skor, kläder eller något annat så är de här produkterna något 
som alla kan skaffa och nå. Det som blir kundvärde är de periferi som 
företaget förser kärnprodukten med. Alltså kärnprodukten har en massa olika 
tjänster runt om omkring sig som skapar värdet. Till exempel så vill kunden ha 
information om produkten innan den köps eller idéer och upplägg om hur man 
ska använda produkten. Om en kund går in på Glitter får denna en input och 
köplust utifrån att butiken exponerar saker och expediten vilket ger ett 
mervärde. Kan också få ett mervärde genom betalningslösningar som ni 
arbetar med. Till exempel genom att erbjuda en kredit eller något annat 
utöver. Kundvärdet är i slutänden någonting som kunden är beredd att betala 
för. Om inte kunden är beredd att betala för det då ska man inte ge kunden 
det. Då får man skala bort den tjänsten för denna burkar bara kosta extra 
pengar för företaget.  
 
Är det viktigt med en ny betalningslösning? 
 
Om det behövs är en bra fråga men det kommer att komma vare sig det 
behövs eller inte. Därför behovet styrs av vilka verktyg som finns. I och med 
att SMS finns så finns det ett behov av att kunna betala med SMS på SL 
Verktygen skapar nya betalningslösningar och då finns det ett nytt behov av 
dem.  
 
Hur skulle en ny betalningslösning se ut? 
 
Problemet med en ny betalningslösning är framförallt hur mindre belopp ska 
hanteras. Om man tittar på till exempel ett case med NetonNet som säljer 
hemelektronik så finns det betalningslösningar som de har varit med och 
byggt upp själva. Dessa lösningar fungerar ganska väl med de kortlösningar 
som finns idag. Om man istället går till caset med Glitter där många kunder är 
yngre tonåringar som inte har kort, det handlar om små belopp, om vi till 
exempel tar pressbyrån så handlar det om ännu mindre belopp och så vidare. 
I dessa fall finns det inga bra betalningslösningar som är effektiva åt båda 
hållen, det vill säga konsument och företag. Vidare anser jag att kontanter är 
den absolut sämsta betalningslösningen då det är så mycket hantering kring 
detta. Sen måste de alltid finnas, ”tyvärr”, en intern uppföljning när det 
kommer till kontanter eftersom att kontanter är stöldbegärligt. Så kontanter är 
det sämsta betalningsmedlet. Det gäller att hitta en ersättning till kontanter när 
konsumenten väljer att använda denna betalningsmetod. Här finns det bland 
annat kortet med frågan är varför det inte används i en ännu högre 
utsträckning? Är det på grund av att konsument måste betala en avgift för 
det? Då är alltså kontantkortet för dyrt eftersom att då måste den som löser in 
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det ta betalt för det. Då är det inte tillräckligt effektivt. Eller så är det så att av 
andra orsaker det inte fungerar, terminaler exempelvis och så vidare. Då kan 
man börja spåna, nu finns det Smartphones och hela den biten eller bara 
mobiltelefonen och vad kan man utnyttja här i framtiden? Kan man använda 
dessa delar i betalningsflödet? Kan man integrera hela den här biten med 
betalningslösning, kvitton och allt möjligt med telefonen? Det finns bland 
annat en kassaregisterlag för alla butiker, hur kan man integrera detta på ett 
bra sätt? Kan man förbättra det här med självservicen ännu mer. ICA är ett 
exempel som är bra på detta med självservice med sina självscanners och 
låta kunden checka ut själv. Kan man utveckla och integrera detta på något 
sätt för att få ut det i butik? Detta är då olika frågor som måste lösas för att 
skapa en effektiv betalningslösning. 
 
Hur kan nya betalningslösningar påverka interaktionen mellan konsument och 
företag? 
 
Idag ser vi hur dagligvaruhandeln blir allt bättre på det här med att låta 
kunden checka ut automatiskt och så finns det en betalningslösning som 
fungerar i harmoni med detta. Detta gör då såklart att hela bemanningen i en 
butik kan man börja tänka på om det här med kassapersonal behövs eller 
vilken typ av servicepersonal som behövs för att kunden ska få det kundvärde 
den vill ha. Detta kommer också börja gälla allt mer sällanköpshandeln ju mer 
självservicen växer. Då kommer vi in på det här vi pratade om förut, det vill 
säga det här omkring produkterna, varför går man in i en speciell butik? 
Kanske kunden går in i en speciell klädaffär för att de hjälper en att bli stylad 
och så vidare. En ny betalningslösning kan kanske bidra med att företagen 
kan investera mer i servicepersonal för att öka kundvärdet.  
 
Vad mer kan man göra för att öka kundvärdet? 
 
Nu kan jag bara spåna men som många detaljister använder sig av är 
kundklubbar. Det finns olika sätt även med en betalningslösning kan man 
tänka sig att kunden interagerar på olika sätt. Till exempel att kunden får 
kvittot direkt i telefonen istället för pappersform. Då undviker man det här med 
att kunden kan tappa kvittot och därmed förlorar sin bytesrätt eller garanti.   
 
Så du tror inte att det räcker med att kunden endast kan betala med telefonen 
utan det måste finnas tilläggstjänster som till exempel få kvittot digitalt? 
 
Jo i början tror jag det räcker med att man endast kan betala med en ny 
betalningslösning. Jag tror att de här andra värdena kan man snabbt addera 
på. Sen måste en ny lösning självklart få en stor spridning så att kunden kan 
gå in på ett köpcenter och kunna använda denna lösning i alla butikerna. Det 
måste komma över en kritiskmassa för att bli accepterad av konsumenten. 
Hur stor den graden måste vara vet jag inte med det finns exempel på hur 
stor abduktions processen måste vara för att den ska bli accepterad. Cash 
kortet till exempel blev aldrig någon hitt eftersom att det inte fanns några 
inlösningsställen. Detta tror jag var den största anledningen till att Cash kortet 
inte accepterades, det vill säga att det inte fick spridning. 
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Är det några andra konsekvenser en ny betalningslösning kan inbringa? Vi 
var till exempel inne på interaktions biten förut, vad finns det för fler 
konsekvenser av detta? Kan företag börja skära ner på personal? 
 
Som jag var inne på tidigare så tror jag på att integrera fler tjänster i 
betalningslösningen. Till exempel att kunden får kvittot i mobilen. Sedan är det 
klart att det är positivt med fler tilläggstjänster för företagen eftersom att detta 
kan hjälpa dem att komma närmre kunden. Jag tror däremot inte att företagen 
kan dra ner på bemanningen. Den första vinsten i och med en ny lösning är 
att man får ner kontanthanteringen som är oerhört dyrt. Den är även 
personalkrävande men också avstämnings och säkerhets krävande. 
Kontanter är en stor säkerhetsrisk och om man inte har kontanter i butiken 
motverkas rånrisken och allt runt detta. 
 

Vilka är då de viktigaste faktorerna för att en ny betalningslösning ska bli 
accepterad och nå ut till kund? 
 
Först och främst så måste alla aktörer känna att den här lösningen är säker. 
Man ska som konsument känna att man har en trygg betalningslösning där 
man inte kan bli skimmad på pengar och så vidare. Alltså en hög säkerhet för 
både företag och kund. Integriteten ska också vara hög så att kunden till 
exempel inte känner att företagen kan tanka av för mycket pengar från kontot. 
Så säkerhetsfrågan är jätte viktig. Sedan är det viktigt att lösningen blir 
accepterad av en kritiskmassa bland konsumenter. Som jag sa innan finns 
smartphones i rätt stor utsträckning men fortfarande är det alldeles för få 
procent som har dessa så lösningen måste även kunna kopplas till en annan 
mobil. Säkerhet och tillgänglighet är de två viktigaste faktorerna för företagen 
så att de känner att de kan ge ett mervärde åt kunden. Processen att få ut 
den nya lösningen måste gå fort också. Det kan liksom inte ta en längre tid för 
de olika butikerna att acceptera lösningen. För om en ny lösning endast 
accepteras av ett fåtal butiker i början kommer det inte att fungera. Här krävs 
det då givetvis ett samarbete mellan de olika företagen för att få den här 
snabba och stora spridningen. 
 
Vilka typer av stöd kan kunden tänkas behöva? Till exempel säkerhet, vad 
behöver kunden för att känna att lösningen är säker? 
 
Som ett exempel har kortbetalningen blivit allt mer säker tack vare att man har 
ett chip i kortet. En ny lösning måste minst ha den säkerhet som finns i 
dagens lösningar. För att lyckas med detta måste man först få det att funka på 
den nationella marknaden men inom en kort tid måste den även fungera 
internationellt. Betalningslösningen måste även fungera att använda på nätet 
och så vidare. Det vill säga att man har en lösning som både fungerar i butiker 
men också på nätet som är enkel. Vet inte om jag svara på din fråga så bra. 
Men säkerheten är en så basic grej när de kommer till sådana här frågor. Att 
den är användarvänlig är också oerhört viktigt. Sen så vet jag inte hur exakt 
man ska göra för att en ny lösning ska uppfattas enkel då detta är individuellt 
bland konsumenten. Detta får man ju göra beteendestudier runt för att lösa 
användarproblemet. 
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Hur skulle en ny betalningslösning påverka kundens shopping? 
 
Svårt att säga men konsumenten skulle exempelvis slippa stå i bankomatkön. 
Som konsument kan man också med hjälp av tilläggstjänster ha koll på sina 
kvitton på ett lättare sätt men också hela sin ekonomi. Tror verkligen att 
konsumenten kan vara en stor vinnare i detta då det med tiden förmodligen 
kommer att utvecklas kringtjänster runt en ny lösning. 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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