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Sammanfattning  

Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle medför ständig utveckling av nya betaltjänster. En 

sådan är kontaktlös betalning vilken innebär att användaren endast behöver svepa kortet i 

luften över kortterminalen för att betala. ICA Banken är under maj 2015 först ut i Sverige att 

lansera bankkort med kontaktlös betalfunktion. Studiens syfte är därför att studera processen 

kring ICA Bankens implementering av ett nytt betaltjänstsystem samt undersöka hur 

införandet påverkar deras marknadsposition. För att analysera den data som samlats in genom 

kvalitativa intervjuer och en kundundersökning användes en teoretisk modell skapad av 

nyckeldelar från Porters (1979) fem konkurrenskrafter, utvidgad av Davis (1989) teori om 

Teknologiacceptans samt Aaker och Kellers (1990) teori om Varumärkesutvidgning. 

Resultatet tyder på att ICA Banken implementerar kontaktlös betalning för att diversifiera sig 

från konkurrenterna och därmed erhålla ökad kännedom som bank på en konkurrensintensiv 

marknad. ICA Banken har högt förtroende bland sina kunder, stöd från en stark finansiär och 

drar därtill nytta av ICA:s dominanta marknadsposition och kända varumärke vid lansering av 

kontaktlös betalning. Därtill tyder studiens resultat på att ICA-kunder är positiva till 

användandet av kontaktlös betalning och de väntas använda den nya betaltjänsten.  
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1 Introduktion 

För en svensk utbytesstudent i Australien kan livet kännas som ett enda långt strandhäng utan 

bekymmer. Lite mer avslappnat och lite enklare än livet där hemma. Studentens dagar startar 

ofta med en spårvagnsresa ned till stranden för en morgonsurf. Betalningen ombord sker 

snabbt, ett enkelt blipp med betalkortet och två stationer senare hoppar studenten av och 

besöker närmsta kiosk för köp av bananbröd och espresso. Allt måste gå snabbt för ljudet av 

vågorna är oemotståndligt. Betalningen går igenom på ett kick, här gäller bara ”Tap ’n go”.  

Utbytesstudenten kommer sedan hem till ett vintermörkt Sverige. Stressen är tillbaka och 

tåget från flygplatsen avgår inom kort. En snabb takeaway kaffe måste ändå hinna 

införskaffas för att lindra jetlagen. Kön till Pressbyrån är alldeles för lång. Någon fumlar 

fram skrynkliga kontanter. En annan ser inte koden på kortläsaren då glasögonen ligger 

hemma. Tåget lämnar perrongen utan den hemkomna studenten. Minnena från ”Down 

Under” sköljer över den hemkomna studenten som tänker tillbaka på tiderna då det bara var 

att blippa och betala. 

1.1 Bakgrund 

Vi går mot ett allt mer effektivt och kontantlöst samhälle. Svenska Bankföreningen 

presenterade i mars 2014 en rapport som visade på att endast två av tio svenskar bär kontanter 

och hela nio av tio handlare föredrar att ta betalt med kort. Sverige är i framkant beträffande 

antalet genomförda kortbetalningar med cirka 240 korttransaktioner per person och år. Detta 

är ett avsevärt antal jämfört med genomsnittet i Europa på 65 korttransaktioner 

(Finansförbundet, 2014).  

Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle medför ständig utveckling av nya effektiva 

betaltjänster. En ny betalmetod är den så kallade kontaktlösa korttransaktionen vilken 

beskrevs i den inledande texten ovan. Betalmetoden kräver ingen kod och innebär att 

användaren endast behöver svepa kortet i luften över terminalen och transaktionen sker direkt 

med hjälp av Near Field Communication-teknik (NFC) vilket effektiviserar betalprocessen 

(Lewan, 2014).  

Den kontaktlösa kortbetaltjänsten används redan i ett 70-tal länder världen över, varav 

flertalet europeiska (MasterCard, 2015). I Australien slog tekniken igenom ordentligt under 

2012 (iTnews, 2012) och tjänsten har precis nått Sverige. ICA Banken, i samarbete med 
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MasterCard, är först ut att erbjuda denna möjlighet även på den svenska marknaden 

(Sundström, 2015b). ICA Banken har över 600 000 kortkunder och alla dessa innehavare 

kommer under 2015 erhålla nya kort med stöd för NFC-teknik (ICA Gruppen, 2014). ICA
1
:s 

samtliga butiker är redan utrustade med betalterminaler som stödjer den nya betaltjänsten 

(Lewan, 2014). Men vad krävs egentligen för att utveckla ett nytt betalsystem? Kommer 

ICA:s kunder acceptera och använda den nya tekniken?  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att studera processen kring en aktörs implementering av ett nytt 

betaltjänstsystem samt undersöka hur införandet påverkar dess marknadsposition. Aktören i 

fråga är ICA Banken då de valt att vara först ut i Sverige att lansera MasterCards bankkort
2
 

med kontaktlös betalningsfunktion. För att besvara detta syfte har följande frågeställning 

gjorts:  

 Hur kommer det sig att ICA Banken är först att lansera kontaktlös betalning? 

 Vilka förutsättningar har ICA Banken som möjliggör en implementering av en ny 

betaltjänst? 

 Vad är ICA-kundernas inställning till kontaktlös betalning?   

                                                 
1
 I studien syftar ICA på ICA Gruppens verksamhet inom dagligvaruhandel. 

2
 Endast bankkort kommer studeras och studien bortser därmed från kredit - och betalkort.  
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2 Teori 

Följande avsnitt beskriver de teoretiska ramverk som identifierats för att besvara studiens 

syfte. Det ges en skildring av Porters fem konkurrenskrafter och hur dessa påverkar rådande 

konkurrenssituation inom en bransch.  Utöver varje enskild konkurrenskraft beskrivs teorier 

om teknologiacceptans samt varumärkesutvidgning och i avsnittets avslutande del 

sammanfattas hur författarna valt att kombinera teorierna.   

2.1 Porters fem konkurrenskrafter   

Porters fem konkurrenskrafter beskriver hur en aktör kan lära och använda sig av rådande 

konkurrenssituation inom branschen för att utforma en strategi. Förståelse för dessa 

konkurrenskrafter kan underlätta företags möjligheter till diversifiering (Porter, 1979). Guillen 

och Tschoegl (2008) menar att dagens banker konkurrerar enligt Porters fem 

konkurrenskrafter och flertalet forskare har applicerat konkurrensteorin på nya teknologiska 

lösningar (Fung, 2013; Hopkins, 2008; Rajasekar & Al Raee, 2013; Reimann, 1989).  

Porters (1979) konkurrenskraftsteori består av fem olika krafter som utgör 

konkurrenssituationen på marknaden; Kundernas förhandlingsstyrka, Leverantörernas 

förhandlingsstyrka, Tryck från substitutprodukter, Konkurrens från nya aktörer och 

Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter.  

2.1.1 Kundernas förhandlingsstyrka  

Kunderna påverkar konkurrensen inom branschen genom att tvinga priser till lägre nivåer, 

kräva högre kvalitet på produkter, eller yrka på utökat tjänsteutbud. Därmed ställs aktörerna 

mot varandra och tvingas konkurrera om kunder vilket påverkar branschens lönsamhet. Ett 

viktigt tillägg är att aktörer inom detaljhandeln
3
 kan påverka konsumenternas inköpsbeslut 

och får på så sätt starka förhandlingsmöjligheter mot sina leverantörer (Porter, 1983).  

Porters teori är skapad för industriverksamhet där kund- och leverantörsrelationer syftar på 

relationer mellan olika företag (Porter, 1979). I studiens fall är kunderna konsumenter där 

varje enskild konsument utgör en mycket liten del av dagligvaruhandelns kundbas och ensam 

har denne mycket liten möjlighet att påverka (Konkurrensverket, 2011). Kundernas 

förhandlingsstyrka är därmed låg och endast en del av denna konkurrenskraft anses därför 

relevant att studera i dagligvaruhandelsfallet. Den utvalda delen innebär att kunderna anses ha 

hög förhandlingsstyrka ”Då produkterna eller tjänsterna som branschen tillhandahåller är 

                                                 
3
 Handel direkt till konsumenten 
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standardiserade eller åtminstone odifferentierade”. När detta råder kan kunderna spela ut 

aktörer mot varandra eftersom de vet att de kan erhålla samma produkt eller tjänst från någon 

annan (Porter, 1983).  

2.1.1.1 Teknologiacceptansmodellen (TAM) 

I denna studie där ny teknologi studeras ansågs ytterligare en faktor vara av stor vikt för 

kundernas förhandlingsstyrka. Därför har det valts att i denna studie även analysera till vilken 

utsträckning kunden kan tänka sig använda den nya tekniken. Detta görs genom att använda 

Davis (1989) teori om teknologiacceptans. 

Teknologiacceptansmodellen (TAM) framställdes år 1985 av Fred Davis och är en 

informationssystemmodell som används för att beskriva hur individer accepterar och 

använder sig av teknologi. TAM är en välanvänd modell vid analys av Informationssystem 

(IS) eller Informationsteknologi (IT) som nyttjats i flertalet undersökningar utförda av 

forskare som studerat kunders attityder till ny teknologi (Luarn & Juo, 2010; Mathieson, 

1991; Davis et al., 1989; Taylor & Todd, 1995). Luarn och Juo (2010) menar att detta beror 

på TAM:s summariska struktur och empiriska stöd.  

Davis (1985) modell har teoretisk grund i Fishbein och Ajzens (1975) modell där användarnas 

beteende främst förklaras av två faktorer; intention till beteende
4
 och attityd

5
. I Davis (1989) 

utveckling på Fishbein och Ajzens (1975) modell används faktorerna; uppfattad nytta
6
, 

uppfattad lättanvändbarhet
7
, attityd till användande

8
 och intention till beteende. Grunden i 

modellen är att en undersökning av dessa fyra faktorer ska identifiera de externa faktorer
9
 

som är av relevans för det faktiskt användande av tekniken
10

. Nedan förklarar figur 1 hur 

användarnas teknologiacceptans påverkas av ovannämnda faktorer och deras inbördes 

påverkan (Davis, 1989).  

                                                 
4
 Behavioral Intention 

5
 Attitude 

6
 Perceived Usefulness 

7
 Perceived Ease of Use 

8
 Attitude Toward Using 

9
 External Variables 

10
 Actual System Use 
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Figur 1 - Förklaring av beteende enligt TAM (Davis et al., 1989) 

Uppfattad nytta beskrivs enligt Davis (1989) som till vilken utsträckning en person tror sig att 

tekniken skulle förbättra användbarheten av nuvarande system. Uppfattad Lättanvändbarhet 

beskrivs i sin tur som till vilken utsträckning en person tror sig att tekniken förenklar 

användandet av nuvarande system och beskriver därmed hur enkel tekniken anses vara 

(Davis, 1989). Dessa två faktorer är av främsta betydelse vid användning av teknik, och i 

figur 1 ses att de båda tillsammans påverkar attityd till användande (Davis et al., 1989). I sin 

tur påverkar attityd till användande och uppfattad nytta användarens intention till beteende 

(Davis et al., 1989), vilket definieras som subjektiv sannolikhet att utföra ett specificerat 

beteende (Davis, 1985). Intentionen till beteendet avgör slutligen användarens faktiska 

användande av tekniken (Davis et al., 1989).  

2.1.2 Leverantörernas förhandlingsstyrka 

Leverantörer kan genom att antingen höja priserna eller minska kvalitén på levererade varor 

och tjänster utöva förhandlingsstyrka. En leverantörsgrupp har hög förhandlingsstyrka enligt 

Porter (1983) om: 

1. Marknaden domineras av ett fåtal företag. 

2. Kunderna inom branschen inte är essentiella för leverantören. 

3. Kunden är beroende av leverantörens produkt eller tjänst. 

4. Leverantörens produkter eller tjänster är differentierade eller kräver höga 

omställningskostnader. 

5. Leverantörsgruppen utgör ett hot att integrera delar av kundens verksamhet i sin egen. 

2.1.3 Tryck från substitutprodukter 

En substitutprodukt är en produkt med samma eller liknande funktion som en branschs egna 

produkter (Porter, 2008). Det finns ett hot från dessa substitutprodukter som begränsar 

branschens potentiella lönsamhet. Detta sker särskilt då priserna på substitutprodukterna är 

attraktiva (Porter, 1983). En bransch tvingas därför identifiera substitutprodukter för att, 

genom produktförbättringar, marknadsföring eller på annat sätt, differentiera sig och på så sätt 
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bibehålla lönsamhet trots hot från substitutprodukter (Porter, 2008). Det kan även förekomma 

att konkurrerande aktörer inom branschen kollektivt agerar mot substitutprodukterna för att 

gynna branschen i stort (Porter, 1983).  

Hotet från substitutprodukten är stort om: 

1. Substitutprodukten erbjuder ett högre relativt värde på produkten eller tjänsten vilket 

påverkar branschens potentiella lönsamhet negativt (Porter, 2008). 

2. Kundens omställningskostnad till substitutprodukten är låg (Porter, 2008) 

3. Substitutprodukten produceras av branscher med höga vinster (Porter, 1983).  

Motsatt gäller även då ett företags egna produkter kan verka som substitutprodukter för andra 

branscher och på så vis bidra till ökad lönsamhet för företaget (Porter, 2008).   

2.1.4 Konkurrens från nya aktörer 

Nya aktörer inom branschen har en önskan att överta marknadsandelar och kommer med ny 

kapacitet vilket pressar priser hos etablerade aktörer (Porter, 1983). Konkurrensen från nya 

aktörer beror på de barriärer som existerar för att etablera sig på marknaden samt de 

reaktioner som nykomlingarna förväntar sig från etablerade marknadsaktörer. Egentligen är 

det inte den faktiska konkurrensen från nya aktörer som håller ned lönsamheten utan ökad 

konkurrens på marknaden följer snarare av hotet från potentiella nya aktörer (Porter, 2008).  

Porter (2008) anser att det finns sju betydande barriärer för nyetablering: 

1. Stordriftsfördelar – Sker när större företag erhåller lägre styckpris tack vare 

distribution av stora volymer. 

2. Produktdifferentiering – De fördelar som väletablerade företag innehar tack vare ett 

väletablerat varumärke och lojala kunder. Produktdifferentiering skapar hinder för nya 

aktörer eftersom de tvingas till betydande utgifter för att övervinna existerande 

kundlojalitet. Porter (1983) anser att detta kan vara den viktigaste barriären för 

storskalig bankverksamhet.  

3. Omställningskostnader – Fasta kostnader som kunden drabbas av vid byte av 

leverantör. Om byteskostnaderna är höga minskas hotet från nya aktörer. 

4. Kapitalbehov – Höga kapitalbehov utgör en barriär för etablering av nya företag. 

Etableringshindret är extra stort om kapitalbehovet främst består av initialkostnader 

som stor andel av de totala kostnaderna. Forsknings- och utvecklingskostnader är 

exempel på höga initialkostnader. 

5. Kostnadsolägenheter oberoende av stordrift – Oberoende av företagens storlek kan 

etablerade företag ha kostnads- eller kvalitetsfördelar som potentiella konkurrenter 

inte innehar, exempelvis; gynnsamt geografiskt läge, patenterad produktteknologi, 

statliga subventioner eller tillgång på råmaterial. 
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6. Tillgång till distributionskanaler – Nya aktörer måste skaffa en säker och pålitlig 

distributionskanal för sina produkter eller tjänster. Om existerande aktörer redan 

nyttjar distributionskanalerna i stor omfattning kan det leda till att nyetablerade företag 

tvingas lägga stora resurser för att tillgå dem. 

7. Politisk påverkan – Statliga lagar och förordningar kan förenkla, begränsa eller i 

vissa fall helt hindra etablering av företag inom vissa branscher. 

2.1.5 Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter 

Hög rivalitet uppstår när en eller flera konkurrenter känner sig pressade av rådande 

konkurrens vilket leder till minskad lönsamhet inom en bransch (Porter, 2008). Konkurrensen 

bland nuvarande aktörer är stark enligt Porter (1983) då följande faktorer råder:  

1. Många eller jämbördiga konkurrenter – Om antalet aktörer på marknaden är många 

kan företag tro att de kan agera utan att konkurrenterna uppmärksammar detta. Om 

branschen å andra sidan består av jämbördiga aktörer eller ett fåtal dominerande 

företag, kan de spela en styrande roll i branschen.  

2. Långsam branschtillväxt – Resulterar i att företag som vill expandera måste 

konkurrera om existerande marknadsandelar.  

3. Höga fasta kostnader – Leder ofta till stegrade prissänkningar då företagen tvingas 

till överkapacitet.  

4. Ingen differentiering eller inga omställningskostnader – Då en produkt eller tjänst 

inte differentierats från konkurrenternas baseras kundens val oftast enbart på pris och 

service. Däremot då differentiering existerar, alternativt vid höga 

omställningskostnader, skapas en barriär mot konkurrenter.  

5. Språngvis kapacitetsökning – När stordriftsfördelar genomför stora ökningar av 

kapacitet intervallvis kan marknadens balans i utbud och efterfrågan störas. 

6. Olikartade konkurrenter – När aktörer inom branschen har olika mål, strategier, 

förhållande till moderbolaget eller kulturer kan det vara svårt för olika aktörer att tolka 

konkurrenters agerande. Strategiska val skiljer aktörer emellan och rätt för en aktör 

kan vara fel för en annan.  

7. Högt strategiskt värde – Konkurrensen ökar om flera aktörer har intresse att nå 

resultat inom den branschen. Ett diversifierat företag kan genom strategiska beslut 

satsa i en bransch för att gynna företaget i stort, trots att detta inom branschen kan 

anses otaktiskt.  

8. Höga nedläggningshinder – Faktorer av ekonomiska, strategiska eller emotionella 

slag kan leda till fortsatt verksamhet trots negativa resultat.   

2.1.5.1 Varumärkesutvidgning 

En annan faktor som anses viktig i denna studie är det faktum att ICA-koncernen verkar inom 

flera branscher som följd av utvidgning av sitt varumärke. Detta förändrar rivalitetsgraden och 

därmed konkurrenssituationen inom branscherna, något som inte beaktas av Porter (1979). 
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Teorin om varumärkesutvidgning
11

 används därför för att möjliggöra en undersökning av hur 

ICA Bankens konkurrenssituation påverkas av att vara en del av ICA Gruppen. ICA Banken 

är enligt Uggla (2002) ett av de mest distinkta exemplen på ett företag som utvidgat sitt 

varumärke till en annan bransch genom att dra nytta av ICA-kundernas lojalitet och 

trygghetsfaktor. Vidare menar Uggla att ICA:s varumärkesutvidgning blev naturlig i och med 

ICA-kortet, vilket gav ett enkelt gränssnitt mot kundbasen och gjorde kopplingen mellan mat 

och bank mindre främmande (Uggla, 2002). 

Varumärkesutvidgning innebär att använda ett redan etablerat varumärke för att lansera en 

tjänst eller produkt på en ny marknad. Att utvidga ett redan existerande varumärke kan vara 

väldigt attraktivt, eftersom introduktion av ett nytt varumärke är väldigt kostsamt (Aaker, 

1991). I tillägg ökar varumärkesutvidgning chansen för att den nya produkten eller tjänsten 

når framgång (Morrin, 1999). Detta är något som undersökts av Laforet (2007) som studerade 

konsumenternas perspektiv på för- och nackdelar med varumärkesutvidgning för 

detaljhandelsföretag som gett sig in i finansbranschen.  

För företag som vill expandera genom att utnyttja sina tillgångar är varumärkesutvidgning en 

naturlig strategi eftersom varumärket ofta är en av det mest värdefulla och viktiga tillgångarna 

för etablerade företag. Dessutom kan en varumärkesutvidgning, om det görs på rätt grunder, 

förbättra för kärnvarumärket (Aaker, 1991) som följd av att båda är starkt associerade till 

varandra (Morrin, 1999). 

En studie av Keller och Aaker (1992) visade att en viktig faktor för att 

varumärkesutvidgningen ska lyckas är att kärnvarumärket anses vara av hög kvalité. Detta 

minskar riskerna för icke önskvärda utfall av varumärkesutvidgningen såsom att 

kärnvarumärket inte lyckats fortgå med den nya produkten eller att kärnvarumärket skadas 

som följd av varumärkesutvidgningen (Keller & Aaker, 1992).  

Fördelen att använda ett existerande varumärke är att det minskar de risker som råder då en ny 

tjänst eller produkt ska introduceras på en ny marknad. Detta eftersom kärnvarumärket ger 

konsumenterna igenkänningsfaktor då de redan innehar kunskap om det existerande 

varumärket (Keller & Aaker, 1992). När företag använder sig av sitt existerande varumärke 

för en ny produkt eller tjänst underlättas marknadsföringen och kommunikationen med kunder 

genom att de då endast behöver se till att kunderna associerar den nya produkten eller tjänsten 

med det existerande varumärket (Aaker, 1991).  

                                                 
11

 Brand extension 
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För att en varumärkesutvidgning ska kunna lyckas menar Aaker och Keller (1990) att vissa 

antaganden krävs rörande beteendet hos konsumenter: 

1. Konsumenterna tror gott om och är positivt inställda till kärnvarumärket. 

2. Dessa positiva associationer främjar skapandet av positiva anknytningar även till det 

utvidgade varumärket.  

3. Negativa associationer varken överförs eller uppkommer till följd av 

varumärkesutvidgningen.  

En lyckad varumärkesutvidgning bygger enligt Laforet (2007) på:  

1. Överförandet av kärnvarumärkets igenkänningsfaktor och association till 

varumärkesutvidgningen.  

2. En tydlig likhet eller koppling mellan kärnvarumärket och varumärkesutvidgningen 

eller att kärnvarumärket känns betydelsefullt och att utvidgningen anses ha liknande 

kvalité.  

2.2 Analysmodell 

Givet den undersökta branschen har nyckeldelar valts ut från Porters (1979) fem 

konkurrenskrafter.  Dessa nyckeldelar kombineras med Davis (1989) teori om 

teknologiacceptans (TAM) och Aaker och Kellers (1990) teori om varumärkesutvidgning 

vilket bildar studiens teoretiska ramverk (se figur 2). 

De fem konkurrenskrafterna är applicerbara på såväl produkter som tjänster men denna studie 

kommer främst referera till tjänster då kontaktlös betalning är en betaltjänst. Då kundernas 

förhandlingsstyrka är låg enligt Porters industrianpassade teori ansåg författarna att ytterligare 

en faktor bidrar till kundernas förhandlingsstyrka vid införandet av en ny betaltjänst, 

nämligen till vilken utsträckning kunden kan tänka sig använda den nya tekniken. Detta görs 

genom att applicera TAM som en utvidgning av Porters (1979) konkurrenskraft kundernas 

förhandlingsstyrka. Kundens nivå av faktiskt användande av tekniken ses alltså som 

kundernas främsta förhandlingsstyrka.  

Under konkurrenskrafterna leverantörens förhandlingsstyrka och konkurrens från nya aktörer 

har utvalda faktorer frånsetts från Porters teori då dessa inte ansågs relevanta för studien. I 

Porters konkurrenskraft tryck från substitutprodukter ansågs dock samtliga faktorer vara 

nyckeldelar. Däremot i konkurrenskraften rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter 

kombineras fem av Porters faktorer med teorin Varumärkesutvidgning. Eftersom ICA redan 

genomfört en varumärkesutvidgning kommer Laforets (2007) teoritolkning kring lyckade 

varumärkesutvidgningar att ligga i fokus.   
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Figur 2 – Analysmodell –  sammanfattad teori från Porter (1979), Davis (1989) och Laforet (2007) 
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3 Metod 

Forskningsmetoden styr vad studien ämnas undersöka då valet av metod avgör vilka data som 

anses betydande. Utvalda metoderna presenteras nedan då de utgör ett ramverk för studiens 

tillvägagångsätt vilket möjliggör en systematisk forskningsprocess för att besvara redogjorda 

frågeställningar (Darmer et al., 1995). 

3.1 Studiens strategi och design 

Studien har genomförts som en fallstudie då denna metod passar för studier av unika fall 

eftersom metoden ger djup förståelse för det utvalda fenomenet i dess verkliga kontext då 

fallet kan utforskas i större omfattning (Saunders et al., 2012). En kombinerad metodik mellan 

kvalitativ och kvantitativ forskning har valts för att utnyttja de olika metodikernas styrkor. 

Den kvalitativa forskningsmetodiken, där fokusgruppsintervju och semistrukturerade 

intervjuer ingår, är studiens främsta forskningsmetod för att nyttja dess utforskande karaktär 

med syfte att skapa en holistisk syn på problemställningen genom att behandla ett stort antal 

variabler hos ett fåtal svarande (Darmer et al., 1995). Den kvantitativa forskningsmetodiken 

används som supplement och undersöker ett fåtal variabler hos ett stort representativt urval 

genom en kundundersökning med syfte att undersöka konsumenternas acceptans av ny 

teknologi. En fokusgruppsintervju användes initialt för att guida den kvantitativa 

datainsamlingen (Morgan, 1998).  

3.2 Operationalisering  

Operationalisering innebär utformningen av begrepp som forskaren ämnar undersöka. 

Begreppen grundas i teorin och förklarar det som skall studeras (Bryman & Bell, 2011). 

Operationalisering handlar alltså om att översätta teori till intervjufrågor för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. Intervjuguider med utrymme för flexibilitet i frågeordningen och 

uppföljningsfrågor operationaliserades utefter begrepp vilka uppdagats som studiens centrala 

tema. Intervjuguider användes vid samtliga semistrukturerade intervjuer och framtogs med 

syfte att inkludera samtliga aspekter av de utvalda teorierna utan att inkludera teorispecifika 

begrepp vilka skulle kunna uppfattas komplicerade (för samtliga intervjuguider se Appendix 

I). Intervjuguiderna överlämnades till intervjupersoner innan genomförandet av intervjuerna 

eftersom det kan öka studiens tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2011).  

Intervjufrågorna till fokusgruppen var av explorativ karaktär eftersom användandet av 

kontaktlös betalning i Sverige är ett outforskat område då tjänsten ännu inte lanserats. 
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Intervjupersonerna i fokusgruppen var de enda faktiska användarna av kontaktlös betalning 

som författarna kunde utfråga och därför ställdes ämnesspecifika användarfrågor av öppen 

karaktär för att främja diskussion (se Appendix I). Svaren från fokusgruppen översattes i 

kombination med förenklade begrepp från TAM till frågor lämpade för en enkätundersökning 

med kunder som aldrig varit i kontakt med tjänsten. Därtill lades fokus på den inledande 

texten som förklarar kontaktlös betalning eftersom intervjupersonerna aldrig tidigare bekantat 

sig med betaltjänsten.  Enkätens layout utformades med omsorg för att göra den lockande och 

enkel för ICA-kunderna att besvara (för enkät se Appendix II) (Bryman & Bell, 2011).  

Enkätundersökningen genomfördes med slutna frågor och för faktorerna uppfattad nytta
12

, 

uppfattad lättanvändbarhet
13

 samt uppfattad säkerhet
14

 användes en femgradig skala där 

nummer ett var ”Håller inte alls med” och fem var ”Håller helt med”. För frågan angående 

kundernas förväntade användningsfrekvens
15

 av kontaktlös betalning gavs endast fyra 

svarsalternativ; ”Varje dag”, ”Några gånger i veckan”, ”Några gånger i månaden” eller 

”Aldrig”. Dessa svarsalternativ tillgavs en sifferskala från ett till fyra i fallande ordning för att 

möjliggöra statistisk analys.  

3.3 Insamling av data 

Ghauri et al. (1995) menar att datakällor är informationsbärare där primärdata är data 

insamlad av författarna för att uppfylla studiens syfte och sekundärdata är källor insamlade av 

andra författare vars syfte kan skilja sig från denna studies. Viss sekundärdata från offentliga 

publikationer utförda av statliga myndigheter samt webbsidor användes i studien. 

Insamlingsprocessen av primärdata beskrivs nedan. 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Syftet med de semistrukturerade intervjuerna var att erhålla detaljerade svar, vilket är 

önskvärt i en fallstudie (Bryman & Bell, 2011). Semistrukturerade intervjuer är flexibla då de 

kan leda till diskussioner inom områden som inte var påtänkta initialt. Detta skedde vid 

flertalet intervjuer vilket resulterade i betydelsefulla diskussioner för studiens (Saunders et al., 

2012).  

Telefonintervjuer genomfördes som komplement till de personliga intervjuerna för att samla 

in så mycket kunskap som möjligt (Bryman & Bell, 2011). Dessa utfördes med personer vilka 

                                                 
12

 Se enkätfråga 6 
13

 Se enkätfråga 5 
14

 Se enkätfråga 9 
15

 Se enkätfråga 7 
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ansågs inneha relevant information men som inte var nyckelpersoner för att uppnå studiens 

syfte. Telefonintervjuerna var av kortare och smidigare karaktär än de semistrukturerade 

intervjuerna.  

3.3.1.1 Val av respondenter 

Ambitionen var att få en helhetsbild av bankbranschens konkurrenssituation inom nya 

betalningsmedel. Med utgångspunkt i analysmodellen eftersträvades minst en intervju per 

konkurrenskraft för att få insikt i konkurrensen inom de olika segmenten, med undantag från 

Kundernas förhandlingsstyrka där fokusgruppen och kundundersökningen stod för det 

empiriska materialet (för intervjuöversikt med analytiskt syfte se tabell 1). Totalt 

genomfördes nio intervjuer med tio olika intervjupersoner samt efterföljande 

mejlkorrespondens.  

Kontakten med ICA Banken skedde löpande genom arbetet för regelbunden diskussion och 

återkoppling då ICA Banken och deras syn på vad som krävs för att implementera ett nytt 

betaltjänstsystem är central för studien. I tillägg ansågs storbankerna vara relevanta aktörer då 

de innehar dominerande positioner på marknaden. Från storbankerna valdes intervjupersoner 

med ansvar för innovativa och/eller existerande betalningsmedel.  

Som kortleverantör innehar även MasterCard en ledande marknadsposition och intervjuades 

som ICA Bankens leverantör av kontaktlösa kort. Därtill tillhandahåller MasterCard 

infrastruktur för kortbetalningar. Riksbanken ansvarar däremot för finansiell infrastruktur och 

stabilitet. Riksbanken har därmed övergripande marknadskoll och tillhandahåller även sedlar 

och mynt vilka identifierats som substitutprodukt till kontaktlös betalning. Konkurrensverket 

ansvarar i sin tur för åstadkommandet av effektiv konkurrens på marknaden och intervjuades för 

att få insikt i nischbankernas konkurrensmöjlighet på marknaden.   

  



14 

 

Tabell 1 - Tabell över respondenter 

Namn Företag Titel Bevekelsegrund Analytiskt syfte Typ av intervju Plats och datum

Solna, 

Varumärkesutvidgning 

Solna, 

2015-03-04

Solna, 

2015-04-22

Mailkorrespondens Löpande

Stockholm,

2015-03-03

Mailkorrespondens Löpande

Stockholm,

2015-03-03

Caroline Barnekow MasterCard Europé Product Sales Emerging 

Payments

Bevakar och utvecklar nya betaltjänster 

inom den nordiska och baltiska regionen

Leverantörernas 

förhandlingsstyrka 

Mailkorrespondens 2015-05-18

Stockholm,

2015-04-22

Mailkorrespondens 2015-04-23

Stockholm,

2015-04-23

Telefonintervju 2015-04-21

Mailkorrespondens 2015-04-21

Jan Forsell ICA Banken AB Affärsutveckling

2015-03-25

Tekniskt kunnig inom utvecklandet av 

kontaktlös betalning

ICA Bankens kontaktlösa 

betalning, 

Personlig intervju

Personlig intervju

ICA Bankens kontaktlösa 

betalning, 

Personlig intervju

2015-04-04

Ansvarar för lanseringen av ICA Bankens 

tjänst kontaklös betalning

Varumärkesutvidgning Personlig intervju

Ola Höglund MasterCard Europé Account Director Ansvarar för MasterCards samarbete med 

ICA Banken

Leverantörernas 

förhandlingsstyrka 

Carina Sundström ICA Banken AB Ansvarig för 

konceptutveckling

Ulf Åkerman Handelsbanken Emerging Payments Telefonintervju

Ansvarar för MasterCards samarbete med 

ICA Banken

Leverantörernas 

förhandlingsstyrka 

Bevakar och utvecklar nya betaltjänster för 

Handelsbanken

Rivalitetsgrad bland nuvarande 

konkurrenter 

Johan Modenius MasterCard Europé Sales Leader Personlig intervju

Michael Anderberg Swedbank Senior Manager Card 

Payments

Telefonintervju

Martin Ogarp Nordea Teknikchef på Nordea Kort

Ansvarar för Swedbanks utvecklande av 

infrastruktur för kortbetalning samt 

samarbetet med kortleverantörer

Ansvarar för utvecklandet av Nordeas 

existerande och framtida betallösningar

Rivalitetsgrad bland nuvarande 

konkurrenter 

Personlig intervju

Rikard Malmfors SEB Affärsutveckling 

Björn Segendorf Sveriges Riksbank Adviser, Ph.D - Division for 

Financial Infrastructure

Föredragande ekonomKonkurrensverketStefan Åkerblom Ansvarig för Kokurrensverkets arbete inom 

finansmarknadsfrågor

Konkurrens från nya aktörer 

Utvecklar kortlösningar inom SEB Telefonintervju 2015-05-07

Tryck från substitutprodukter 

2015-04-22

Rivalitetsgrad bland nuvarande 

konkurrenter 

Rivalitetsgrad bland nuvarande 

konkurrenter 

Personlig intervjuDeltidsforskare och rådgivare på 

Riksbanken inom betalningsfrågor och 

finansell stabilitet
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3.3.2 Fokusgruppintervju 

Fokusgruppsintervjun genomfördes då det är en bra metod för att införskaffa underlag kring 

nya produkter (Bryman & Bell, 2011). Faktiska användare av kontaktlös betalning 

eftersträvades eftersom de har erfarenhet och kunskap kring hur kontaktlös betalning fungerar 

och har därmed insikt i hur tekniken kan uppfattas av nya användare. Antalet användare av 

tjänsten är dock väldigt få eftersom tjänsten inte funnits i Sverige tidigare. Därför 

lokaliserades istället studenter som använt kontaktlös betalning under sina utbytesstudier i 

Australien. Fokusgruppsintervjun genomfördes med en mindre grupp bestående av sex 

personer för att ge dem utrymme att utrycka sina åsikter (Blackburn & Stokes, 2000; Morgan 

et al., 2013). Intervjun spelades in och transkriberas därefter eftersom det är ett optimalt sätt 

att genomföra en fokusgruppsintervju på (Bryman & Bell, 2011).  

Vanligtvis när individers nivå av teknologiacceptans studeras ges användarna möjlighet att 

testa tekniken (Davis et al., 1989). Detta var dock inte möjligt eftersom det under studiens 

genomförande ännu inte fanns betalterminaler med mjukvarustöd för tekniken. Därmed 

utgjorde fokusgruppsintervjun en viktig process för att få en uppfattning om hur 

respondenterna uppfattade tekniken vid deras initiala användande.  

3.3.3 Enkätundersökning 

Enkäten genomfördes som strukturerade intervjuer där intervjuaren och respondenterna 

träffades personligen i ICA-butiker. Detta säkerställde att respondenterna var inom den 

eftersökta kategorin (ICA-kunder), vilket ökar trovärdigheten. Personligt genomförda 

intervjuer underlättar vägledning genom att intervjuaren kan besvara eventuella frågor som 

uppstår under enkätens genomförande (Saunders et al., 2012), vilket ansågs extra viktigt i en 

undersökning rörande främmande teknik.  

Totalt tillfrågades 103 personer i ICA-butiker av olika storlek; ICA Nära, ICA Supermarket 

och ICA Maxi, för att få en diversifierad respondentgrupp. Ett representativt urval av personer 

över 18 år eftersträvades för att spegla den bankkortsinnehavande populationen. Samtliga 

kundundersökningarna genomfördes under samma tidsspann för att erhålla samma 

förutsättningar mellan de olika butikerna.  

Enkäten fokuserade på respondenternas uppfattningar om, och inställningar till, den nya 

betaltjänsten. Testintervjuer genomfördes för att säkerställa att enkäten uppfattades som den 

ämnades (Saunders et al., 2012). Enkätsvaren registrerades direkt via en surfplatta vilket 
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möjliggjorde automatisk elektronisk datasammanställning för att förenkla multivariat analys 

(Bryman & Bell, 2011). 

3.4 Analys av data 

Kvalitativ och kvantitativ dataanalys ser olika ut. Kvalitativt datainsamlande har mindre 

distinkt skiljelinje till analysen då datainsamlingen beror på undersökarens tolkning av 

respondentens svar (Darmer et al., 1995). Vid studiens kvalitativa dataanalys bröts insamlad 

data ned, studerades och jämfördes för att sedan kategoriseras och åter sammanställas 

(Bryman & Bell, 2011). Vid de personliga intervjuerna tolkades även icke-verbala intryck 

från respondenten och för att kunna registrera dessa under intervjuns gång agerade den ena 

författaren primär intervjuare medan den andre förde preliminära anteckningar samt agerade 

sekundär intervjuare för följdfrågor (Sekaran & Bougie, 2009).  

Kvantitativ data som samlats in via kundintervjuer utgjorde omfattande textmaterial som 

krävde noggrann analys. Syftet med dataanalysen var att genomföra konfidensintervall för att 

identifiera eventuella skillnader i teknologiacceptans mellan olika urvalsgrupper baserade på 

variablerna; sysselsättning, ålder och typ av ICA butik. Det statistiska verktyget R användes 

för dataanalys där två typer av konfidensintervall genomfördes; tvåsidigt konfidensintervall 

för två oparade stickprov
16

 samt tvåsidigt konfidensintervall för ett stickprov
17

. Alla 

konfidensintervall genomfördes med en konfidensnivå på 90 procent. För grafisk 

framställning av resultatet användes Excel.  

3.5 Studiens trovärdighet 

För att studien ska anses trovärdig
18

 måste undersökarna enligt Lincoln och Guba (1985) 

säkerställa studiens tillförlitlighet
19

, överförbarhet
20

, pålitlighet
21

 samt objektivitet
22

. Studiens 

tillförlitlighet försäkrades genom användandet av olika metoder och differentierade källor 

(Lincoln & Guba, 1985), och under studiens gång visade sig intervjukällorna bestående av 

flertalet konkurrenter, leverantörer, kunder och myndigheter, både bekräfta och komplettera 

varandra. Författarna är tidigare användare av kontaktlös betalning men har försökt förbise 

personliga åsikter för att främja studiens objektivitet (Lincoln & Guba, 1985).  

                                                 
16

 Konfidensintervall för två stickprov innebär jämförelse av två olika variabler.  
17

 Konfidensintervall för ett stickprov innebär ett intervall för väntevärdet.  
18

 Trustworthiness 
19

 Credibility 
20

 Transferability 
21

 Dependability 
22

 Confirmability 
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Sekaran och Bougie (2009) förespråkar i enighet med Lincoln och Guba (1985)  användandet 

av flera metodiker men menar i tillägg att olika teoretiska perspektiv ökar en studies 

tillförlitlighet. Denna studie har använt tre teorier för att på så god grund som möjligt beskriva 

ICA Bankens konkurrenssituation inom bankbranschen. Teorierna TAM och 

varumärkesutvidgning används dels för att komplettera där Porters fem konkurrenskrafter 

saknar belägg men även för att validera varandra.  

Studiens resultat bör även vara tillämpbara på andra situationer, överförbarhet, vilket uppnåtts 

med denna studies rika datainsamling (Lincoln & Guba, 1985). Därtill bör studien uppnå 

pålitlighet, vilket innebär att om studien genomförs på nytt med samma respondenter i samma 

kontext bör samma eller liknande resultat uppnås. Dock är detta, enligt Bryman och Bell 

(2011), i praktiken närmast omöjligt att uppnå för studier inom företagsekonomi då de ofta är 

väldigt omfattande.    
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4 Empiri 

Empirisk insamlad data presenteras nedan där läsaren först ges övergripande inblick i hur 

kontaktlös betalning används idag. Eftersom tjänsten inte funnits i Sverige redogörs 

användandet i världen. Därefter beskrivs konkurrerande aktörer inom svenska 

bankbranschen för att sedan övergå till studies centrala aktör – ICA Banken. ICA Bankens 

rådande förutsättningar för implementering av kontaktlös betalning framförs och därtill 

innebörden av betaltjänsten. Substituerande betalningsmedel presenteras sedermera för att 

slutligen ge förståelse för kundernas inställning till kontaktlös betalning.  

4.1 Kontaktlös betalning i världen 

År 2013 cirkulerade 10,8 miljarder kort i världen, en ökning med 11 procent från år 2012, 

med vilka det genomfördes totalt 205 miljarder kortbetalningar. Antalet kortbetalningar ökade 

än mer än antalet kort, detta delvis som följd av införandet av kontaktlös betalning vilket 

förenklar kortbetalning vid lägre summor (RBR, 2014).  

Marknaden för kontaktlösa betalningar domineras av VISA och MasterCard (RBR, 2014). 

MasterCard introducerade kontaktlös betalning under namnet PayPass år 2003 (MasterCard, 

2014), i syfte att öka antalet kortbetalningar vid små summor (Low Value Payments) 

(Anderberg, 2015). VISA lanserade tjänsten år 2002 och deras benämning, PayWave, 

introducerades år 2007 (VISA, 2015). MasterCard har nu släppt begreppet PayPass och 

fokuserar istället på kontaktlös betalning
23

 (Höglund, 2015).  Kontaktlös betalning har år 2015 

lanserats i 68 länder i världen varav 38 europeiska. Globalt accepterar idag tre miljoner 

butiker kontaktlös betalning – en ökning med 56 procent från föregående år (MasterCard, 

2015). Även i Europa ökar kontaktlös betalning kraftigt och Tjeckien är ledande där 

majoriteten av alla kortbetalningar genomförs kontaktlöst (RBR, 2014).  

År 2012 anses vara en vändpunkt för kontaktlös betalning i Europa eftersom det var då 

tusentals handlare började acceptera betaltjänsten, däribland viktiga aktörer såsom Marks and 

Spencer, IKEA och BP (MasterCard, 2012a). MasterCard har annonserat att accepterandet av 

kontaktlösa betalningar kommer vara europastandard år 2020 för alla butiker som innehar 

betalterminaler (Barnekow, 2015).  

                                                 
23

 Contactless payment 
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4.2 Svenska bankbranschen 

Nya betalningsmedel sätter den svenska bankbranschen under starkt förändringstryck. 

Bankernas traditionella bankverksamheter har förändrats avsevärt och från mitten av 1990-

talet fram till idag har biverksamheter såsom livförsäkring, fondförvalting och bolån fått allt 

större betydelse (Svenska Bankföreningen, 2015). Banker som erbjuder alla typer av 

banktjänster kategoriseras som universalbanker och bland dessa utmärker sig de fyra 

storbankerna – Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB (Svenska Bankföreningen, 

2015). Totalt finns 165 monetära finansinstitut (MFI:s
24

) i Sverige (Sveriges Riksbank, 2015), 

men de fyra Storbankerna dominerar och innehar tillsammans 63 procent av 

marknadsandelarna på inlåningsmarknaden. Dock varierar andelen inom de olika 

delmarknaderna (Svenska Bankföreningen, 2015).  

Vikten av specialisering har dock ökat vilket syns på det stigande antalet nischbanker 

(Konkurrensverket, 2006b). Åkerman (2015) på Handelsbanken menar att nya aktörer är 

positivt då konkurrens alltid är sporrande och hävdar att ”Bankerna behöver en spark i 

baken”. Även Anderberg (2015) på Swedbank menar att konkurrens är bra så länge alla måste 

följa samma regelverk. Segendorf (2015) på Riksbanken ser också inträdet av nya aktörer som 

positivt eftersom den tekniska utvecklingen har gett flera nya situationer där betalningar kan 

genomföras vilket kommer resultera i en strukturomvandling. För Riksbanken gäller det att 

möta de nya gränsöverskridande betalmetoderna och säkerställa kundernas säkerhet samt 

jämn konkurrenssituation på marknaden.  

Banker regleras för att öka kundens säkerhet. Detta görs delvis med hjälp av omfattande 

kapitalkrav. Exempelvis krävs det enligt 3 kap. 5 § i Lagen om bank- och finansieringsrörelse 

att en sparbank behöver inneha ett startkapital på en miljon euro (SFS 2004:297). Därtill finns 

flertalet buffertkrav och hårdare regleringar har införts på EU-nivå som följd av finanskrisen 

2008 för att minska riskerna att bankerna behöver statliga subventioner i kristider. I tillägg 

anses bankerna göra för stora vinster och därför inrättas nya regleringar för att minska dessa 

(Åkerblom, 2015).  

Den svenska bankbranschen har länge präglats av tröghet där konsumenter varit försiktiga 

med att byta bank då det uppfattas som komplext (Åkerblom, 2015). Därtill är konsumenterna 

mycket lojala till sina banker och byten sker mer sällan än inom andra branscher 
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(Konkurrensverket , 2013). Segendorf (2015) framhöll återhållsamheten kring bankbyten med 

liknelsen ”i Sverige skiljer vi oss oftare än vi byter bank”. Informationsasymmetri mellan 

konsumenter och banker rörande olika bankers priser och produkter i kombination med 

bristande engagemang bland konsumenter gör att många inte ser bankbyte som meningsfullt 

(Konkurrensverket , 2009; Åkerblom, 2015). De direkta kostnaderna kopplade till att byta 

bank är dock låga enligt Konkurrensverket (2013) men de indirekta kostnaderna hindrar 

bankbyten.  

Problemet med bankbranschens oligopol är enligt Åkerblom (2015) på Konkurrensverket att 

priserna inte rör sig i den takt de annars skulle gjort. Vidare menar Åkerblom att eftersom de 

fyra stora bankerna har stora och jämna marknadsandelar behöver de inte konkurrera lika hårt 

om kunderna och eftersom det inte funnits någon påtryckning på storbankerna har deras 

innovativitet minskat. Dock poängterar Åkerblom att trots en överlag stabil marknad kan 

storbankerna tappa marknadsandelar inom olika delmarknader.  

4.2.1 Storbankerna 

SEB var Sveriges första privatbank då den startades år 1856, men då under namnet 

Stockholms Enskilda Bank (SEB Group, 2015). Idag finns fyra dominerande storbanker med 

en rad likheter, men de skiljer sig något inom vissa områden såsom kunder, distributionssätt 

och prissättning av tjänster. Nordea är det största finansiella företaget i Norden (Svenska 

Bankföreningen, 2015), men däremot är Swedbank Sveriges största bank till antalet kunder 

(Swedbank, 2015). Därtill är Swedbank, med sina 3,8 miljoner kort, den bank med flest 

utgivna kort på den svenska marknaden (Anderberg, 2015). Beträffande inlåning är 

Handelsbanken den största aktören (Svenska Bankföreningen, 2014) då de utöver sin vanliga 

bankverksamhet äger bostadsinstitutet Stadshypotek (Svenska Bankföreningen, 2015). 

De fyra storbankerna samarbetar inom vissa områden men övriga aktörer måste också få 

tillgång till relevant infrastruktur av konkurrensskäl (Åkerblom, 2015), exempelvis bankgirot 

som ägs av SEB, Swedbank, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank, Skandiabanken och 

Länsförsäkringar (Sveriges Riksbank, 2015). Dock råder ändå stordriftsfördelar inom den 

svenska bankbranschen, likt inom många andra branscher. Storbankerna kan skaffa sig bättre 

marginaler och har därtill stordriftsfördelar rörande förtroende då konsumenterna inte vill 

anförtro sina pengar åt första bästa uppstickare. Mindre banker har därför ofta stora 

finansiärer i ryggen, exempelvis har IKANO-banken IKEA och ICA Banken har ICA 

(Åkerblom, 2015).  
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4.2.2 Nischbanker 

Nischbanker försöker främst inta marknadsandelar genom att erbjuda lägre kostnader, högre 

ränta eller gynnsammare lånevillkor (Konkurrensverket, 2006b). Initialt erbjöd nyetablerade 

nischbanker ett smalt utbud av banktjänster men i flertalet fall har de successivt utökat sin 

verksamhet men fokuserar fortfarande främst på privatkundsmarknaden (Svenska 

Bankföreningen, 2015).  

ICA Gruppen (2014) menar att nischbankernas framväxt i kombination med nya tekniska 

lösningar har medfört ökad flexibilitet och rörlighet inom bankbranschen. Svenska 

Bankföreningen (2015) instämmer och menar att ny teknik banat väg för nyetablering av 

banker vilket ökat konkurrensen. En studie genomförd av Konkurrensverket (2006a) visade 

dock att mindre aktörer upplevt en viss tillträdessvårighet till generella betalsystem samt att 

rådande betalsystems utformning gynnar stora aktörer då volymrabatter ges vid användandet 

av exempelvis bankgirot och privatgirot. Volymrabatterna gäller för totalt faktureringsbelopp 

vilket leder till att mindre aktörer erhåller små rabatter under fem procent medan storbankerna 

får rabatter som uppgår till 10‐30 procent. Åkerman (2015) menar därtill att små aktörer 

innehar en kostnadsnackdel rörande kort eftersom det endast existerar ett fåtal 

kortleverantörer vilket gör att stora banker kan förhandla fram mer förmånliga priser.  

4.3 ICA Banken 

ICA Banken är en av sex delar inom ICA Gruppens verksamhet vars kärna utgörs av 

dagligvaruhandel. ICA:s marknadsandel inom dagligvaruhandel uppgick till 50 procent (Delfi 

et al., 2014), vilket bidrog till 68 procent av gruppens totala omsättning. De övriga 

verksamheterna finns till för att stödja kärnverksamheten och tillsammans ska de bidra till ett 

attraktivt kunderbjudande samt en stabil och ledande marknadsposition. ICA Gruppen vill 

förena entreprenörskap med stordriftsfördelar och deras vision är ”Vi ska göra varje dag lite 

enklare” (ICA Gruppen, 2014).  

ICA Banken bildades år 2001 för att stärka kundernas lojalitet till ICA-butikerna samt för att 

sänka finansiella kostnader för ICA Gruppens verksamheter (ICA Gruppen, 2014). Forsell 

(2015) på ICA Banken beskriver det som ”Vi är en liten bank med en stor mamma som 

konkurrerar med sex-sju större banker. Vi nyttjar ICA varumärket till vår fördel”. Modenius 

(2015) på MasterCard underströk att de endast samarbetar med ICA Banken men att ICA 

Gruppen är en unik kombination med ett starkt studenterbjudande, något som MasterCard ser 

som en fördel vid lanseringen av kontaktlös betalning.  
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ICA Banken verkar i huvudsak på den svenska marknaden där de erbjuder ett komplett utbud 

av banktjänster för privatpersoner (ICA Gruppen, 2014). Sundström (2015b) på ICA Banken 

menar att de är en fullständig bank och ser sig därmed inte som en nischbank. Vidare menar 

Sundström att nischade banker endast får ”en viss del av kakan” och därmed inte en komplett 

kund, vilket ICA Banken vill ha. Därför använder de termen distansbank då de inte har några 

kontor utan samtliga tjänster hanteras via digitala kanaler eller via kundtjänst (Sundström, 

2015a). I tillägg levererar ICA Banken betallösningar, främst betalterminaler, till övriga delar 

i ICA Gruppen. Apotek Hjärtat är ett av ICA Gruppens portföljbolag och ICA Banken tittar 

på en eventuell kortterminalaffär dem emellan. Om en sådan terminalaffär träder i kraft införs 

kontaktlös betalning även i apoteksbutikerna (Sundström, 2015b).  

Under år 2013 utsågs ICA Banken till Sveriges bästa bank enligt Svenskt kvalitetsindex nöjd-

kundundersökning (ICA Gruppen, 2014) men banken innehar ändå endast en procent av totala 

bankmarknaden och två procent av kortmarknaden (Sundström, 2015a). Bland Sveriges 

studenter är däremot andelen ICA Bankkunder 40 procent, vilket är ett resultat av ICA 

Banken och ICA:s gemensamma satsning mot studenter där de erbjuder förmånliga rabatter 

på såväl mat som banktjänster. ICA Banken har totalt 3,6 miljoner kunder i sin kundbas varav 

660 000 av dessa var bankkunder (ICA Banken, 2015). ICA Banken erbjuder olika 

korterbjudanden till sin kundbas där ICA:s kund- och lojalitetskort är vanligast (ICA 

Gruppen, 2014). Utöver kundkorten erbjuder ICA Banken olika bankkort och det totala 

antalet utgivna bankkort är närmare 600 000 (ICA Banken, 2015). Sundström (2015b) 

understryker att ICA Banken har en stor fördel av sitt varumärke då kunder litar mer på dem 

än andra aktörer med mindre finansiärer i ryggen.   

4.3.1 Kontaktlös betalning 

ICA Banken tillsammans med MasterCard lanserar i maj 2015 bankkort med betaltjänsten 

kontaktlös betalning. Kontaktlös betalning innebär att betalningen sker via NFC-teknik. 

Kortet behöver då inte sättas in i kortläsaren utan behöver endast hållas mot kortläsaren för att 

betala. Ingen kod behöver heller anges vid köp under 250 kronor (Sundström, 2015a). 

Kodkontroller kommer dock genomföras emellanåt för att tjänsten ska kännas säkrare för 

användarna. Kundernas uppfattade säkerhet är något ICA Banken jobbar mycket med då de 

riskerar att tappa de kunder som inte känner tillförlit till kontaktlös betalning. Kunderna har 

möjlighet att stänga av blipfunktionen men om det görs ser ICA Banken det som att de 

misslyckats (Forsell, 2015). Även Fokusgruppen (2015) som använt kontaktlös betalning 

tidigare och var överlag väldigt positiva, uttryckte ändå viss skepsis till säkerheten. Höglund 
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(2015) på MasterCard likställer dock ett tappat kort med kontaktlös betalningsfunktion med 

att tappa kontanter och menar att kontaktlös betalning är säkert för annars skulle tjänsten inte 

lanseras. Om kunden tappar ett kontaktlöst kort gäller samma rutiner som vid vanliga 

kortreklamationer vilket innebär att om kunden tappat ett kort skall denne spärra det inom en 

rimlig tid för att återfå sina pengar (Sundström, 2015b).  

ICA Banken har inte gjort några statistiska mätningar för att beräkna hur mycket tid som 

sparas i betalprocessen eftersom tjänsten inte lanseras på grund av sin effektivitet. ROI
25

 

förväntas istället att resultera från högre kännedom, attraherandet av nya kunder och det 

faktum att ICA Banken blir lite bättre (Forsell, 2015). ICA Bankens hoppas på att den nya 

tekniken kommer skapa buzz
26

 på marknaden och då ICA Banken haft stora utmaningar kring 

kännedom på bankmarknaden ser de kontaktlös betalning som en möjlighet att öka 

kännedomen, inte minst bland studenter som är early adopters
27

. ICA Banken ser den nya 

tekniken som ett sätt att stärka deras befintliga studenterbjudande.  Fokusgruppen (2015) som 

bestod av studenter var enhälligt positiva till ICA Banken och en medlem yttrade även ”Som 

student är det världsklass!”.  

Samtliga ICA Bankkortinnehavare kommer under 2015 få nya bankkort hemskickade med 

stöd för NFC-tekniken, en process som kommer pågå under ett halvårs tid. De kontaktlösa 

korten skickas först ut till ICA-anställda och därefter i fallande prioriteringsordning där ICA 

Bankens främsta kunder prioriteras. För att få kunderna att prova den nya tjänsten kommer 

tidiga blipköp premieras och om kunden inte provat på tjänsten inom en viss tid skickas 

påminnelser ut (Sundström, 2015b). Målet är att få kunden att prova kontaktlös betalning tre 

gånger för därefter är användarna i regel fast (Höglund, 2015). Dock poängterar Forsell 

(2015) att hur kunden betalar, med chip eller kontaktlöst, spelar egentligen ingen roll så länge 

kunden betalar med ICA:s bankkort men i och med införandet av kontaktlös betalning hoppas 

de erhålla ökad kännedom om kundernas köpbeteenden även vid mindre belopp.   

MasterCard menar att en annan fördel är att kontaktlös betalning kan leda till ”top of the 

wallet”-effekt vilket innebär att det kan bli det kort som placeras högst i plånboken och 

används mest (Höglund, 2015). ICA Banken har som mål att 20 procent av deras kortkunder 

                                                 
25
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 Ett företag skapar något som väcker uppmärksamhet hos flera kunder som sedan delar med sig av händelsen 

till deras vänner och bekanta, som i sin tur fortsätter att prata om det med andra personer (Kirby & Marsden, 

2006) 
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 Opinionsledare, prövar nya produkter och innovationer tidigt och kan vägleda samhället mot en gemensam syn 

(Rogers, 1983). 
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ska använda kontaktlös betalning och inom ett år när andra banker och butiker väntas komma 

igång med tjänsten eftersträvar de 50 procent. Sundström (2015b) understryker att ICA 

Banken kan tekniken men att deras största hot är att de inte lyckas leverera och nå ut 

tillräckligt med den. Vidare menar Sundström att om ICA Banken skulle begå ett större 

misstag är risken är att de tappar förtroende hos sina kunder och ett tappat förtroende skulle 

kunna påverka hela ICA:s anseende.  

Kontaktlös betalning står på en gammal grund och Åkerman (2015) uttryckte det som 

”Kontaktlös är ingen jätterevolution, egentligen ingen innovation, men det är ett nytt sätt att 

betala”. Bristen på terminaler som stödjer NFC-teknik har tidigare utgjort ett betydande 

hinder lanseringen av kontaktlös betalning. Samtliga banker som utfrågats beskriver den 

rådande kontaktlösa situationen som ett ”hönan-och-ägget”-problem där de inte vill satsa 

stora pengar på att lansera nya NFC-kort om det inte finns någonstans att använda dem 

(Anderberg, 2015; Åkerman, 2015; Ogarp, 2015; Sundström, 2015a; Malmfors, 2015). I 

marknadens väntan på kontaktlös valde många banker att istället lansera ”Dip-and-go”
28

 

vilket innebär att en kund kan betala utan pin kod, för belopp under 200 kr (Åkerman, 2015), 

genom att endast stoppa ner kortet i kortläsaren (Segendorf, 2015).  

Ovissheten rörande kontaktlös betalning har inneburit att storbankerna nu ställer sig olika i 

frågan om huruvida de ska lansera kontaktlösa kort. Handelsbanken kommer att lansera 

kontaktlösa kort i sluten av året men endast till de kunder vars kort ändå behöver bytas ut 

(Åkerman, 2015). SEB avvaktar för att se hur ICA Bankens lansering går och följer 

efterfrågan hos kunder och aktörer inom handeln (Malmfors, 2015). Även Nordea avvaktar 

men planerar att lansera någon form av betaltjänst baserad på NFC-teknik i början av år 2016 

(Ogarp, 2015). Swedbank tror att samverkan krävs för att NFC-betalning ska bli etablerat och 

väljer att satsa på utvecklingen av infrastrukturen kring kontaktlös betalning istället för att 

lansera nya kort. Swedbank ser att det är viktigast att ha kontaktlösa terminaler på plats 

eftersom det innebär större investeringar vid kortutgivning eftersom det då tillkommer 

kostnader som exempelvis undervisning av kunder för att bibehålla hög tilltro från kunderna 

(Anderberg, 2015).  

ICA Bankens avsikt med införandet av kontaktlös betalning är inte att styra marknaden. 

Istället strävar de efter att erhålla ett innovativt rykte genom att vara den aktör som är först 

med att göra en större satsning. Sundström (2015a) menar att uppstickare förväntas vara 
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innovativa och då går det inte enbart att agera efterföljare (Sundström, 2015b). Genom att 

vara först kan ICA Banken skapa standarder och uttryck för kontaktlös betalning, bland annat 

lanseras uttrycket ”Blippa = Betala” för att förtydliga hur kontaktlös betalning går till. Forsell 

(2015) menar att kontaktlös betalning är ett sätt att sätta press på konkurrenterna och stressa 

storbankerna till att komma med något nytt, och Sundström (2015a) poängterar att ”Vi måste 

vara bättre hela tiden för att bli valbara”. Handelsbanken, Swedbank och Nordea är positivt 

inställda till att ICA Banken är först ut att lansera kontaktlösa betalningar (Anderberg, 2015; 

Ogarp, 2015; Åkerman, 2015). Dock ser varken Nordea eller SEB att ICA Bankens införande 

av kontaktlösa betalningar på egen hand kan slå igenom i större utsträckning (Ogarp, 2015; 

Malmfors, 2015).  

ICA Bankens roll på bankmarknaden kan förändras i och med införandet av kontaktlös 

betalning. Detta skulle vara fallet om kundnyttan av kontaktlösa betalningar upplevs så pass 

mycket högre, det finns då en grupp människor som skulle kunna byta bank (Segendorf, 

2015). Kontaktlös betalning är ett enklare sätt för kunder att betala och resulterar det i en 

snabbare betalprocess i kassan. För butikerna innebär kontaktlösa betalningar samma kostnad 

per köp som vid chip men förhoppningsvis leder införandet av kontaktlös till mindre 

kontanter vilket är positivt för butikerna (Forsell, 2015), eftersom kontanter och 

kontanthantering är kostsamt (Forsell, 2015; Ogarp, 2015; Segendorf & Jansson, 2012). 

Initialkostnaderna för att introducera kontaktlös betalning är dock stora. Bara de kontaktlösa 

korten i sig är cirka 7-8 kronor dyrare att tillverka än de vanliga chipkorten eftersom de kräver 

en inbyggd antenn samt ett större chip (Anderberg, 2015).  

4.3.1.1 Kontaktlösa betalterminaler  

En ytterligare stor kostnad kopplat till införandet av kontaktlös betalning är utlägget för nya 

kortterminaler med stöd för NFC-teknik. Detta utrustades samtliga ICA-butiker med redan år 

2012, dock krävs aktivering och uppdatering av mjukvaran innan de kan börja användas för 

kontaktlös betalning (Forsell, 2015). De nya terminalerna installerades i samband med att 

handeln tvingades följa EMV-standarden vilket innebar övergång från magnetremseterminaler 

till chipkompatibla kortterminaler. ICA avvaktade något med denna övergång vilket gjorde att 

de kunde installera kortterminaler med stöd för både chipbetalningar och NFC-teknik på en 

gång (Sundström, 2015a).  

Bytet från magnetremseterminaler till chipterminaler innefattade omfattande kostnader för 

många butiksägare och handeln ser det därmed inte önskvärt att återigen byta terminaler 
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(Segendorf, 2015). Höglund (2015) poängterade dock att de flesta terminaler som skickas ut 

idag är NFC-kompatibla och med start år 2017 kommer MasterCard ha krav på att alla nya 

betalterminaler ska stödja NFC-teknik (Barnekow, 2015). Trots att bytet av kortterminaler är 

kostsamt menar Anderberg (2015) att handlarna måste se fördelarna med kontaktlös betalning 

såsom effektivisering, mindre personal och minskad dyr kontanthantering som följd av ökat 

kortanvändande. En annan fördel med kontaktlös betalning är minskat slitage av 

kortterminaler då kortet aldrig vidrör terminalen (Forsell, 2015; Ogarp, 2015). Dagens 

chipterminaler slits ut redan efter ett år vid frekventa chipbetalningar såsom hos 

livsmedelsbutiker (Ogarp, 2015).   

4.4 Betalningsmedel 

I Sverige finns en mängd olika betalningsmedel som använder sig av stora komplexa 

infrastrukturella system. Det är en marknad i snabb förändring där Sverige ligger långt fram i 

utvecklingen av nya betalsystem (Skingsley, 2015). Denna snabba förändring kräver dock att 

Riksbanken och andra instanser möter dessa nya betalmetoder för att de skall regleras på 

samma sätt som bankerna för att skapa en jämn konkurrenssituation (Segendorf, 2015). Men 

trots att Sverige ligger långt fram i utvecklandet av nya betalsystem är det ändå de 

traditionella betalningsmedlen, kort och kontanter, som dominerar. I en undersökning utförd 

av Riksbanken (2014) framgick vilka betalningsmedel som svenskarna har tillgång till och 

använder sig av, vilket påvisade att just kort och kontanter är de ledande betalmetoderna (se 

figur 3). Undersökningen visade även att innovativa betalningar är på uppgång.  

 

Figur 3 - Tillgång till betalningsmedel (Riksbanken) (Skingsley, 2015) 
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Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv skiljer sig kostnaderna för olika betalningsmedel. 

Segendorf (2015) menar att det betalningsmedel som används mest blir det billigaste 

alternativet. I figur 4 ses att för små belopp under 20 kronor är kontanter det billigaste 

alternativet men för summor över 20 kronor är bankkortet billigast. Bankkortet har en 

konstant kostnad oberoende av transaktionsbeloppet medan kostnaden för kontanter ökar 

linjärt. Detta gör kontanter till ett dyrt betalningsmedel för stora belopp ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv (Segendorf & Jansson, 2012). Idag finns ingen indikation för 

konsumenter om vilket betalningsmedel som är billigast, något som skulle krävas för att 

påverka konsuments val. Idag avgörs istället konsumenternas val av betalningsmedel utifrån 

vana och konsumenterna betalar därmed oftast som de brukar (Segendorf, 2015). 

 

Figur 4 - Kostnad för olika betalningar som en funktion av transaktionsbelopp (Segendorf & Jansson, 2012). 

4.4.1 Kortbetalning 

Kortbetalningarna i Sverige har ökat markant de senaste decennierna och mellan åren 1998 

och 2014 har antalet kortbetalningar ökat från 213 miljoner till 2,5 miljarder (se utveckling i 

figur 5) (Sveriges Riksbank, 2013; Segendorf, 2015). Därtill har det genomsnittliga 

kortköpbeloppet minskat från 700 kronor till cirka 400 kronor vilket tyder på att svenskar 

använder kort för allt lägre belopp (Sveriges Riksbank, 2013). Dessa siffror särskiljer Sverige 

och resterande Norden från andra länder i Europa (Ogarp, 2015) då de nordiska länderna är 

ledande i antalet kortbetalningar (Ogarp, 2014). En anledning till att Sverige är i framkant 

rörande antalet korttransaktioner anses bero på att Sverige är ett teknikvänligt land med god 

infrastruktur för kortbetalningar (Skingsley, 2014).  
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Figur 5 – Antalet transaktioner och totalt värde i uttagsautomater och kortterminaler (Sveriges Riksbank, 2013). 

Drygt nio av tio svarande i en enkät utförd av Riksbanken år 2014 ansågs kort snabba och 

enkla att använda vid betalning vilket kan vara en förklaring till kortbetalningars markanta 

ökning (Sveriges Riksbank, 2015), och Segendorf (2015) menar därför att nya betalmetoder 

måste konkurrera med kortets snabbhet. I enkäten framgick även att 86 procent av de 

svarande kände sig trygga vid bankkortsbetalningar vilket kan jämföras med 95 procent för 

kontanter (Sveriges Riksbank, 2015).  

4.4.1.1 Kortleverantörer 

VISA och MasterCard är två av de tre största kortleverantörerna i världen och tillsammans 

utvecklar de internationella standarder för att kortbetalningar ska kunna genomföras globalt 

med alla typer av betalterminaler (Höglund, 2015). Tekniken och infrastrukturen för 

kortbetalningar skiljer sig dock från land till land där vissa valt att investera i egna nationella 

system. Sveriges banker har istället valt att bygga sin infrastruktur kring kortleverantörerna 

VISA och MasterCard (Ogarp, 2015) vilket medfört betydande uteblivna kostnader 

associerade till uppbyggnad av egen infrastruktur (Anderberg, 2015).  

Bankernas beroende av kortleverantörerna gör de till viktiga samarbetspartners för att de ska 

kunna bedriva sin verksamhet (Forsell, 2015; Åkerman, 2015). Dock ställer bankerna allt 

högre krav på lösningar som följer teknikutvecklingen och det gäller därför att 

kortleverantörerna hänger med för att behålla sina platser på marknaden (Åkerman, 2015). 

För att VISA och MasterCard skall kunna bibehålla sina dominanta marknadspositioner är det 

därför viktigt att kontaktlös kortbetalning lanseras (Forsell, 2015). Detta förklarar Anderberg 



29 

 

(2015) som att kortleverantörerna tappar en del av marknaden och hamnar delvis utanför om 

kontaktlös betalning istället sker via mobiler med hjälp av NFC-teknik (Anderberg, 2015).  

4.4.2 Kontanter 

Värdet på kontanter i cirkulation förhållande till BNP har minskat stadigt under lång tid och 

under de senaste fem åren har även det nominella beloppet minskat (Segendorf & Jansson, 

2012). Trots detta genomför Riksbanken ett omfattande arbete då de med start år 2015 ger ut 

nya sedlar och mynt för att successivt ersätta de existerande (Sveriges Riksbank, 2014), detta 

delvis för att de nya kontanterna skall hålla högre säkerhet vilket förhindrar förfalskningar 

(Segendorf, 2015). Att detta omfattande arbete görs, trots minskat kontantanvändande 

(Segendorf & Jansson, 2012), beror på att många ser kontanternas existens som ohotad under 

lång tid framöver (Modenius, 2015; Höglund, 2015; Åkerman, 2015; Anderberg, 2015; 

Ogarp, 2015; Segendorf, 2015). Detta gör kontanterna till kortens största konkurrent 

(Höglund, 2015).  

Det finns en mängd olika situationer där svenska konsumenter föredrar att använda kontanter. 

En del menar att kontanter aldrig kommer kunna försvinna, bland annat eftersom kontanter är 

det främsta betalningsmedelet inom kriminell verksamhet (Ogarp, 2015; Åkerman, 2015; 

Segendorf, 2015; Malmfors, 2015). Dock menar Anderberg (2015) att delar av den kriminella 

verksamheten nu i tillägg börjat använda digitala valutor, såsom bitcoins. Även för personer 

måna om sin integritet, vilka inte vill att deras transaktioner skall dokumenteras, är kontanter 

ett viktigt alternativ (Ogarp, 2015; Anderberg, 2015; Segendorf, 2015).  

En annan situation där konsumenter använder kontanter i hög utsträckning är vid småköp 

eftersom det går snabbare att lämna över jämna kontanter än att betala med kort (Nyberg, 

2011). Detta uttalande stöds av en undersökning utförd av Riksbanken (2014) som visar att 

konsumenter föredrar kontanter tre gånger så ofta vid småköp under 100 kronor jämfört med 

köp mellan 100 och 500 kronor. År 2010 genomfördes majoriteten av småköpen med 

kontanter men trenden mot ökat kortanvändande är tydlig och idag är kortbetalningarna 

övervägande även för småköp (Sveriges Riksbank, 2014).  

Kontantanvändandet kan även förklaras av demografiska faktorer. Segendorf (2015) menar att 

den yngre generationen använder kontanter i mycket lägre utsträckning än den äldre. 

Malmfors (2015) på SEB instämmer och menar även att den yngre generationen knappt 

använder kontanter vid småköp. En viss skillnad i kontantanvändande har även identifierats 

mellan hög- och lågutbildade personer (Ogarp, 2015).  
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4.4.3 Innovativa betalningar 

På den svenska marknaden har ett antal innovativa betalningar introducerats. Några exempel 

på dessa är SWISH, Klarna, iZettle, ApplePay samt en rad mobila betalningar (Sveriges 

Riksbank, 2013). Allt fler konkurrerande företag utanför bankbranschen försöker nu ta sig in 

på bankmarknaden genom nya innovationer inom betalningar (Åkerman, 2015). Marknaden 

för betalningar är mycket stor och det finns stora intäktsmöjligheter (Sveriges Riksbank, 

2013) där utvecklandet av nya betaltjänster kan ses som en strategisk fördel (Åkerman, 2015).  

Utöver detta är det en stabil marknad som ständigt ökar och påverkas inte lika mycket av 

konjunkturer som andra marknader (Sveriges Riksbank, 2013). Nya aktörer sätter nu press på 

storbankerna och når ökad framgång vilket enligt Åkerman (2015) delvis beror på att 

storbankerna inte presterar tillräckligt bra inom innovativa betallösningar.   

Dock menar Nyberg (2011) att det finns många hinder för att ett nytt betalsystem skall kunna 

etablera sig på marknaden. Ett av de hinder Nyberg identifierar är att lansering av ett nytt 

betalsystem är mycket kostsamt. Initialt genererar ett nytt betalsystem ett litet antal 

betalningar och de kan inte ta del av de stordriftsfördelar som etablerade betalsystemen 

nyttjar. Kostnaderna som krävs för att bygga, bemanna och underhålla betalsystemen är höga 

och det är först när systemet är etablerat som kostnaderna sjunker och för ett stort system når 

kostnaderna per betalning nästan noll. Detta innebär att ju större volymer ett redan etablerat 

betalsystem hanterar desto större övertag besitter betalsystemet (Nyberg, 2011). 

Utvecklingsfasen av en ny betaltjänst kan ses som en S-kurva (se figur 6), där kortbetalningar 

nu befinner sig i slutskedet av expanderingen och har därmed påbörjat sin mognadsfas och 

kommer eventuellt stagnera. Dock kan de etablerade betalningsmedlen komma att hotas av 

nya betalningsmedel och därmed förlora marknadsandelar. Detta kommer dock inte ske inom 

den närmsta tiden (Segendorf, 2015).  
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Figur 6 – Utvecklingsfas av nya betaltjänster (Sveriges Riksbank, 2013).  

För att kunden ska anförtro sina pengar åt en ny betaltjänst, och denna ska bli etablerad, krävs 

högt förtroendekapital (Segendorf, 2015), vilket är något svenska banker innehar (Ogarp, 

2015). Utöver detta behövs att en stor aktör, alternativt ett samarbete mellan flera aktörer, 

lanserar tjänsten (Åkerman, 2015). Ett exempel på ett sådant samarbete som lyckats är 

SWISH (Segendorf, 2015), som erbjuder kostnadsfria realtidsbetalningar mellan kunder, samt 

inom detaljhandeln, med hjälp av en mobilapp (Ogarp, 2015). Segendorf (2015) menar att 

SWISH kan komma att konkurrera med kortbetalningar eftersom handeln får in pengar 

snabbt.  

Ett alternativ för att en betaltjänst ska lyckas är att aktören innehar ett nätverk av användare 

för att själv kunna kickstarta betaltjänsten (Segendorf, 2015). Segendorf (2015) hävdar där att 

ICA har en bas att utgå från i utvecklandet av en ny betaltjänst då de tillgår såväl handlare 

som kundbas. I tillägg menar dock Segendorf att det inte är främst i ICA-butiker som 

kontaktlösa betalningar kommer genomföras eftersom där görs ofta köp för större belopp. 

Utmaningen blir därmed att få med sig aktörer som Pressbyrån, pubar och kollektivtrafik i 

utvecklingen eftersom småköp är kontaktlös betalnings primära användningsområde. Även 

Åkerblom (2015) tror att denna typ av innovation kan påverka marknaden just för att banken 

har ICA i ryggen.  

Vid skapandet av en helt ny betaltjänst, som inte bygger på en existerande betaltjänst, kan det 

lätt bli en nischprodukt. Dagens grundläggande betalmetoder innehar högt förtroende bland 

konsumenterna vilket utgör ett hinder för att en ny betaltjänst skall kunna konkurrera med 
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existerande betaltjänster (Segendorf, 2015). Korten har både låga kostnader och ett stort 

närverk med stabil kundbas och för att nya betaltjänster ska etableras måste de konkurrera 

med kortens starka marknadsposition. Detta skapar barriärer mot helt nya produkter (Nyberg, 

2011). Nyberg (2011) menar vidare att hotet mot kontanter och kort inte kommer från en helt 

ny produkt vilket Anderberg (2015) instämmer i eftersom utvecklandet av en produkt som 

inte bygger på en existerande har svårt att nå acceptans bland kunder och tillägger att en 

förutsättning för att nya betallösningar ska lyckas är att kunderna gillar dem. Istället för att 

skapa en helt ny betaltjänst kan det därför vara fördelaktigt att vidareutveckla en existerande 

betaltjänst (Anderberg, 2015). På så vis gynnas den nya tjänsten av existerande 

stordriftsfördelar och nätverkseffekter hos grundtjänsten. Den vidareutvecklade tjänsten 

kräver då lägre initialkostnader tack vare existerande infrastruktur. Vidareutvecklade tjänster 

har därmed lägre barriärer än helt nya betaltjänster (Nyberg, 2011).  

Något som många instämmer i är att korten som plastkort kommer finnas kvar under en 

längre tid trots nya innovativa tekniker (Modenius, 2014). Många ser dock kontaktlös 

betalning som bryggan över till mobila betalningar (Forsell, 2015; Höglund, 2015; Malmfors, 

2015) eftersom de bygger på samma teknik (Segendorf, 2015). Likheterna mellan kontaktlös 

betalning med kort och med mobil har dock även identifierats som ett hot mot kortens del i 

kontaktlös betalning. Somliga menar att kontaktlös betalning potentiellt kan gå direkt över till 

mobilen. Detta skulle innebära att kort blir inaktuellt för kontaktlös betalning eller åtminstone 

erhåller färre marknadsandelar (Anderberg, 2015).  

4.5 Kundernas inställning till kontaktlös betalning 

Kunderna påverkar framtagandet av nya betaltekniker inom branschen eftersom aktörerna 

lyssnar på kundernas önskemål (Åkerman, 2015; Anderberg, 2015). Anderberg (2015) 

poängterade dock att kunderna inte frågar ”får jag betala med pennan eller med klockan” utan 

där driver istället branschen utvecklingen. Dock är kundens uppfattade enkelhet vid betalning 

alltid utgångspunkten. Vidare menar Anderberg att förutsättningen för att nya betaltjänster ska 

bli etablerade är att kunderna ändrar sitt beteende, vilket är det svåraste som finns. Av denna 

anledning tror Anderberg att genomslaget för kontaktlös betalning kommer ta tid. Dock visar 

kundundersökningen att respondenterna är överlag positivt inställda till tjänsten då de 

uppfattar den som nyttosam, lättanvändbar samt tror sig använda tjänsten (se figur 7).  
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Figur 7 – Svar från samtliga respondenter 

Tabell 2 (se sida 36) redogör skillnad i inställning till kontantlös betalning mellan olika 

urvalsgrupper. Ur denna utläses att studenter anser att kontaktlös betalning utgör mer nytta, är 

mer lättanvänt samt tror sig bruka tjänsten i högre utsträckning än de respondenter som inte 

var studenter. Dock sågs ingen signifikant skillnad när det gäller uppfattad säkerhet. Än mer 

signifikant skillnad erhölls inom samtliga faktorer, bortsett från säkerhet, då den yngre 

generationen jämfördes med den äldre. Se figur 8 och 9 för grafisk presentation över 

skillnaden mellan svarande som var studenter samt inte studenter.  

 

Figur 8 – Svar från studenter 
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Figur 9 – Svar från de som inte var studenter 

Med ett konfidensintervall med 90 procent säkerhet går det inte att utläsa någon vidare 

skillnad mellan uppfattad nytta eller uppfattad lättanvändbarhet för någon av de mindre 

butikerna, ICA Hörnan och ICA Luthagen, jämfört med den större butiken med högre 

snittköp (HUI Research AB, 2011), ICA Maxi. Dock utläses ur tabell 2 att kunderna från de 

båda mindre butikerna i högre utsträckning tror sig använda kontaktlös betalning än kunderna 

på ICA Maxi. Ingen skillnad i uppfattad säkerhet går att utläsa.  

Ingen signifikant skillnad upptäcktes för uppfattad säkerhet i något av fallen. Däremot 

existerar signifikanta skillnader för uppfattad lättanvändbarhet, nytta samt användarfrekvens 

då urvalsgrupperna baserades på säkerhet. I tabell 2 innefattas ”Urvalsgrupp 1” av 

respondenter med hög uppfattad säkerhet och ”Urvalsgrupp 2” respondenter med låg 

uppfattad säkerhet. Tydliga skillnader urskiljs mellan urvalsgrupperna då respondenterna som 

upplevde hög säkerhet hos tjänsten ansåg, i mycket högre utsträckning, att kontaktlös 

betalning utgör större nytta, är mer lättanvänd samt tror sig använda tjänsten i högre 

utsträckning. Se figur 10 och 11 för grafisk presentation av skillnaden mellan 

urvalsgrupperna.  
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Figur 10 – Svar från de som uppfattade tjänsten säker 

 

Figur 11 – Svar från de som uppfattade tjänsten osäker 

Tabell 3 (se sida 36) visar konfidensintervallet av väntevärdena för olika urvalsgrupper med 

en konfidensnivå av 90 procent. Ur denna tabell utläses att studenter förväntas uppleva hög 

uppfattad lättanvändbarhet, delvis uppfattad nytta av tjänsten samt tror sig använda tjänsten 

”Varje dag” eller ”Några gånger i veckan”. Dock är studenternas inställning till tjänstens 

säkerhet mer aktsam och väntevärdet tyder på ”Ingen åsikt”.  

Tabell 3 visar på liknande resultat för unga under 25 år som för studenter. För samtliga 

tillfrågade förväntas de uppleva relativt hög lättanvändbarhet och viss nytta. De kommer 
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använda tjänsten ”Några gånger i veckan” till ”Några gånger i månaden” och deras inställning 

till säkerheten förväntas vara av ”Ingen åsikt”.  

Tabell 2 – Konfidensintervall för skillnad i väntevärde med 90 procent säkerhet – två oparade stickprov 

 

Tabell 3 – Konfidensintervall för väntevärde
29

 med 90 procent säkerhet – ett stickprov 

 

 

  

                                                 
29

 OBS: Skala för användningsfrekvens är 1-4, övriga 1-5.  

Urvalsgrupp 1 Urvalsgrupp 2 Uppfattad 

lättanvändbarhet

Uppfattad 

nytta

Användnings-

frekvens

Uppfattad 

säkerhet

Studenter Inte studenter [0.215; 0.659] [0.101; 1.03] [0.300; 0.937] [-0.451; 0.516]

Ålder 18-25 Ålder 65+ [0.274; 1.25] [0.0460; 1.47] [0.243; 1.27] [-0.349; 1.01]

ICA Hörnans 

kunder
ICA Maxis kunder [-0.365; 0.381] [-0,193; 0.789] [0.124; 0.862] [-0.569; 0.528]

ICA Luthagens 

kunder
ICA Maxis kunder [0.127; 0.644] [-0.388; 0.945] [0.154; 1.11] [-0.0577; 1.10]

ICA Hörnans 

kunder

ICA Luthagens 

kunder
[-0.700; -0.0559] [-0.677; 0.717] [-0.666; 0.386] [-1.20; 0.111]

Kunder med hög 

upplevd säkerhet 

(4-5)

Kunder med låg 

upplevd säkerhet 

(1-2)

[0.205; 1.02] [0.834;1.89] [0.591; 1.34]

Irrelevant ty 

urval baserat på 

säkerhet

= Ingen signifikant skillnad påträffad

= Signifikant skillnad

Urvalsgrupp Uppfattad 

lättanvändbarhet

Uppfattad 

nytta

Användnings- 

frekvens

Uppfattad 

säkerhet

Samtliga svarande [4.43; 4.73] [3.48; 3.92] [2.56; 2.89] [3.03; 3.48]

Studenter [4.80; 4.99] [3.72; 4.48] [2.92; 3.43] [2.87; 3.68]

Ålder 18-25 [4.88; 5.03] [3.60; 4.58] [2.77; 3.41] [2.60; 3.58]

ICA Hörnan [4.22; 4.82] [3.48; 4.25] [2.66; 3.28] [2.69; 3.59]

ICA Luthagen [4.77; 5.02] [3.25; 4.44] [2.67; 3.54] [3.19; 4.18]

ICA Maxi [4.28; 4.74] [3.25; 3.88] [2.27; 2.68] [2.85; 3.48]
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5 Analys 

Identifierade aktörer som inverkar på konkurrenssituation för ICA Bankens införande av 

kontaktlös betalning ses i figur 12. Konkurrenssituationen analyseras utifrån framtagen 

analysmodell (se figur 2) där respektive konkurrenskraft återges visuellt under motsvarande 

avsnitt (se figur 13-17).   

 

 

 

Figur 12 – Identifierande aktörer som påverkar konkurrensen för ICA Bankens kontaktlösa betalning 
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5.1 Kundernas förhandlingsstyrka 

 

Figur 13 – Kundernas förhandlingsstyrka ur Analysmodell (se figur 2)  

Den svenska bankbranschen har länge präglats av tröghet och rådande oligopolsituation har 

resulterat i en trygg marknadsposition för storbankerna. Differentieringen mellan 

storbankernas tjänster och produkter är låg vilket enligt Porter (1983) innebär att kunderna 

under denna aspekt har hög förhandlingsstyrka. Konsumenternas bristande engagemang för 

bankbyte har identifierats, dock förväntas det kontaktlösa erbjudandet kunna få en grupp 

människor att byta bank om kundnyttan upplevs som tillräckligt stor. Kontaktlöst är ett sätt 

för ICA Banken att differentiera sig från övriga aktörerna men när andra banker inför 

kontaktlöst försvinner deras fördel.  

ICA Bankens satsning på ett studenterbjudande har resulterat i att de lyckats få 40 procent av 

Sveriges studenter att bli ICA Bankkunder, vilket kan jämföras med deras en procent av totala 

bankmarknaden. Att ICA Banken är först ut i Sverige att lansera kontaktlöst ses som positivt 

av MasterCard just för att de tillgår ett flertal early adopters vilket ökar sannolikheten för en 

lyckad lansering. Kontaktlös betalning förväntas stärka ICA:s studenterbjudande ytterligare 

och eftersom studenter ofta är early adopters kommer de underlätta för ICA Banken att nå 

acceptans och användande av den nya tekniken. Detta visade även kundundersökningen då en 

signifikant andel av studenterna ansåg att kontaktlös betalning hade hög lättanvändbarhet, 

nytta samt förutspår att de faktiskt kommer att använda tjänsten vilket gör att deras 

teknologiacceptans är hög enligt Davis (1989). Demografiska faktorer hos kundgruppen 

spelar in för kundernas individuella teknologiacceptans. Högutbildade och unga personer 

använder kort i störst utsträckning och kommer därför ha högre grad av teknologiacceptans av 

kontaktlöst eftersom det endast är en ny version av kortbetalning. Detta i enighet med 
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kundundersökningen som visar på att unga har högre teknologiacceptans än övriga 

respondenter. 

ICA Bankens införande av kontaktlös betalning kan, om tjänsten uppfattas som lättanvändbar 

och nyttosam bland kunderna, vara helt i enlighet med ICA:s vision om att göra varje dag lite 

enklare. För samtliga svarande i kundundersökningen sågs att ICA:s kunder uppfattade 

kontaktlös betalning såväl nyttosam som lättanvändbar. I enighet med Davis (1983) är 

teknologiacceptansen därmed hög vilket sannolikt kommer leda till faktiskt användande av 

tjänsten. I och med att kunderna accepterar tekniken och ser den som användbar minskar 

kundernas förhandlingsstyrka eftersom kunderna kan anses ha behov av kontaktlös betalning.  

Då kunderna accepterar kontaktlös betalning och ICA är detaljister, som enligt Porter (1983) 

har stark påverkan på konsumenternas beslut, innebär detta att kundernas förhandlingsstyrka 

är låg.  

5.2 Leverantörernas förhandlingsstyrka  

 
Figur 14 - Leverantörernas förhandlingsstyrka ur Analysmodell (se figur 2)  

VISA och MasterCard är de enda kortleverantörerna på den svenska marknaden och de 

bedriver därför ett duopol vilket innebär att leverantörerna, enligt Porter (1983), innehar hög 

förhandlingsstyrka. Därtill förstärks leverantörernas förhandlingsstyrka, i enighet med Porter 

(1983), då de svenska bankerna valt att bygga sin infrastruktur kring VISA och MasterCard 

och därmed blivit beroende av kortleverantörernas tjänster då de är essentiella för deras 

verksamhet. En omställning till att bygga upp egen infrastruktur för att minska beroendet av 

kortleverantörerna skulle innebära höga initialkostnader för de svenska bankerna, vilket 

medför hög förhandlingsstyrka för leverantörer även på denna av Porters (1983) faktorer. Vid 
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en omställning skulle dessutom svenska banker gå miste om fördelarna kopplade till de 

internationella standarder som VISA och MasterCard gemensamt tillhandahåller. I och med 

att kortleverantörerna sätter standarder för infrastrukturen kan de tillsammans styra 

utvecklingen, exempelvis som främjandet av kontaktlösa betalningar genom att införa en 

sverigestandard på att alla nya betalterminaler ska acceptera kontaktöst år 2017.  

Redan idag är de flesta terminaler som skickas ut NFC-kompatibla då det är viktigt för 

kortleverantörerna att kontaktlöst lanseras. Detta för att möjliggöra ökat kortanvändande och 

därmed inta den marknadsandel där kort ännu inte dominerar – vid småköp. Det är viktigt för 

MasterCard att det blir kontaktlösa kort som slår igenom och inte kontaktlöst i mobilen. 

MasterCard är därmed angelägna att lansera kontaktlösa kort även i Sverige vilket gör 

samarbetet med ICA Banken viktigt för MasterCard, speciellt eftersom de tillgår en stor 

kundgrupp innehållande ett flertal early adopters. Detta gör att kortleverantörernas främsta 

kunder, bankerna, är essentiella för dem vilket enligt Porter (1983) försvagar deras 

förhandlingsstyrka. Bankbranschen ställer allt högre krav på kortleverantörerna och det gäller 

därför att de svarar med nya tekniska lösningar för utan banker har VISA och MasterCard inte 

några konsumenter att leverera till. 

Enligt ovan berörda faktorer anses leverantörernas förhandlingsstyrka, i enighet med Porter 

(1983), vara stark.  

5.3 Tryck från substitutprodukter  

 

Figur 15 – Tryck från substitutprodukter ur Analysmodell (se figur 2) 

Marknaden för betalningar domineras av kort- och kontantbetalningar. Det är dessa som 

konsumenterna har tillgår och brukar. Efter en lång tid av kortdominans visar undersökningar 

att innovativa betalningsmedel är på uppgång vilket tyder på att det nu börjar finnas tryck från 

substitutprodukter.  
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För kortbetalningar, och därför även kontaktlös betalning, anses kontanter vara den största 

konkurrenten bland betalningsmedel. Detta eftersom det finns användningsområden där 

kontanter fortfarande anses mer användbara än kort, främst vid småköp där det ofta anses 

viktigt med en snabb och enkel betalprocess. Kortbetalningar har ökat under flertalet år som 

följd av sin upplevda användbarhet och enkelhet. Användandet av kontanter har därmed också 

minskat, även för småköp, vilket gör att trycket från kontanter som substitutprodukt till kort 

kan anses relativt lågt redan idag och eftersom kontaktlös betalning kommer användas just för 

småköp kommer kontanternas roll på marknaden minska ytterligare. Dock visar Riksbankens 

utbyte av sedlar och mynt i kombination med kontanternas lägre spårbarhet och dess 

användningsområde inom kriminell verksamhet på att kontanter kommer finnas kvar under 

lång tid framöver, vilket enligt Porter (2008) tyder på ett ringa tryck från kontanter som 

substitutprodukt alltid kommer existera.  

Kontanter och kontaktlös kortbetalning är båda betaltjänster som används vid småköp. Båda 

betalningsmedlen anses snabba, enkla att använda och genomför betalningar på ett likvärdigt 

sätt. Deras relativa värde och funktionalitet för konsumenten kan därmed anses tämligen lika 

vilket medför att trycket från kontanter anses lågt enligt Porter (2008). Det råder dock höga 

kostnader för samhället vid kontantanvändning men kostnaderna är dolda för kunden vilket 

gör att de skulle behöva synliggöras för att påverka konsumenternas val av betalningsmedel. 

För kunden finns inte heller några synliga kostnader för substitutprodukten SWISH men 

tjänsten kan dock erbjuda högre relativt värde för handeln då pengaöverföringen sker 

omedelbart.  

Trots tryck från flertalet nya betaltjänster som använder innovativa tekniker prognostiseras att 

plastkorten kommer finnas kvar under en längre tid. Dock anser flertalet aktörer att kontaktlös 

kortbetalning är en potentiell brygga över till mobila betalningar med NFC-teknik. Detta ser 

bankerna som positivt men identifierar det även som ett hot mot kontaktlös kortbetalning då 

det kontaktlösa kortet riskerar att lämnas utanför om användandet går direkt över till mobilen. 

Däremot existerar höga omställningskostnader för konsumenter som vill använda 

mobilbetalning men inte äger en smartphone med NFC teknik och trycket från mobila NFC-

betalningar som substitut till kontaktlösa kort därmed lågt enligt Porter (2008).  

Det råder överlag hög lönsamhet inom bankbranschen där betalningar är en attraktiv 

delmarknad med stora intäktsmöjligheter. Därmed finns, i enlighet med Porter (1983), visst 
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tryck från innovativa betaltjänster som substitutprodukter eftersom de ofta har stora 

finansiärer i ryggen med möjlighet att göra det som krävs för en lyckad lansering.  

Sammanfattningen av ovan berörda faktorer är att trycket från substitutprodukter anses vara 

lågt enligt Porter (1983 & 2008). 

5.4 Konkurrens från nya aktörer  

 

Figur 16 – Konkurrens från nya aktörer ur Analysmodell (se figur 2)  

Det råder stordriftsfördelar för etablerade aktörer inom betalmarknaden då de kan skaffa sig 

bättre marginaler än nytillkomna aktörer. Storbankerna kan få mellan 10-30 procent 

volymrabatt till viktiga och avgörande distributionskanaler såsom bankgirot och privatgirot 

vilket gör att mindre aktörer upplever tillträdessvårighet till marknaden och det råder därmed 

barriärer för nya aktörer enligt Porter (2008).  

Storbankerna innehar stort förtroende bland sina kunder eftersom de innehar väletablerade 

varumärken med tillhörande betaltjänster vilket leder till höga barriärer för nya aktörer enligt 

Porter (2008). Konsumenter vill inte anförtro sina pengar till okända uppstickare vilket 

försvårar för nya aktörer som vill inta marknaden. Dock kan nya aktörer komma in på 

marknaden genom en varumärkesutvidgning där de använder ett känt varumärke med 

tillhörande stöd från en stor och tillförlitlig finansiär. Här kan IKANO-banken och ICA 

Banken ses som lyckade exempel. 

Etablerarna av en ny betaltjänst tvingas till stora utgifter för att övervinna de barriärer som 

uppstår som följd av kundlojalitet till etablerade betaltjänster. För att konkurrera måste nya 
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betaltjänster konkurrera med kortens upplevda fördelar såsom låga kostnader, snabbhet, 

enkelhet, etablerat nätverk och stabil kundbas. För att nå acceptans hos en bredare 

konsumentgrupp är det fördelaktigt om betaltjänsten är en vidareutveckling på en redan 

existerande tjänst för att inte riskera att enbart bli en nischprodukt. En nyutveckling av en 

existerande betaltjänst skapar lägre barriärer för nya tjänster att ta sig in på marknaden.  

De direkta omställningskostnaderna för att byta bank är låga vilket skulle betyda att 

barriärerna för nya aktörer att etablera sig är låga enligt Porter (2008). Dock råder en rad 

indirekta kostnader som ändå hindrar kunden från att byta bank såsom 

informationsasymmetri, bristande engagemang och en hög lojalitetsgrad till sin bank vilket 

ändå gör att omställningskostnaderna är höga, även fast de är indirekta.    

Kapitalbehoven är stora för nya aktörer som vill etablera sig, och sina betaltjänster, på 

bankbranschen vilket ökar barriärerna enligt Porter (2008). Regleringen av banker blir 

dessutom allt hårdare som följd av finanskrisen och denna politiska påverkan innebär, enligt 

Porter (2008), att barriärerna är höga. Dock förekommer det allt oftare att nya aktörer, som 

inte är banker, etablerar sig på marknaden med nya betaltjänster. Dessa snabba förändringar 

på marknaden gör det svårt för Riksbanken och andra instanser att hinna anpassa regleringar 

efter de nya betalmetoderna. Detta kan till viss del skapa en fördel för nya betalmetoder vilket 

ger konkurrensfördelar, och därmed lägre barriärer, för nya aktörer som inte är banker.  

Kortbetalningar är det främsta betalningsmedlet inom betalmarknaden och för nya aktörer är 

tillgängligheten till dess distributionskanal, betalterminaler, vital för verksamheten. Dock 

råder en kostnadsnackdel för små aktörer att få åtkomst till distributionskanalerna för 

kortbetalning vilket enligt Porter (2008) innebär att barriärerna för nya aktörer är höga.  

Därtill finns även ett hinder för att skapa nya distributionskanaler då det är mycket kostsamt. 

Detta resulterar i hinder, både för nya aktörer och nya betalsystem, för att de ska kunna 

komma in på marknaden. Existerande betalsystem har redan passerat detta hinder, som 

tidigare beskrivits som ”hönan eller ägget” problemet, eftersom de tillgår såväl fungerande 

betalningsmedel som infrastruktur. Avsaknaden av betalterminaler hindrade tidigare 

lanseringen av kontaktlöst, trots att tekniken funnits. För att övervinna barriärerna som 

uppstår vid ”hönan eller ägget” problemet krävs samarbete mellan flera parter (exempelvis 

SWISH), alternativt en aktör som är tillräckligt stor för att implementera en ny betallösning 

på egen hand. Här går ICA Banken lite mot strömmen som lanserar en betaltjänst trots att de 

bara innehar en procent av marknaden. Dock har ICA Banken en stark finansiär i ryggen och 
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tillsammans är ICA Gruppen en stor aktör med möjlighet att påverka såväl handels- som 

bankbranschen samtidigt. Därmed kan ICA skapa egna nya distributionskanaler för de 

kontaktlösa kort som de själva ger ut. ICA Banken var därtill väldigt sena med att införa 

chipaccepterande kortterminaler och kunde därför passa på att ligga steget före och direkt 

implementera kortterminaler med stöd för NFC-betalningar. 

Dock finns ytterligare hinder för att en ny betaltjänst ska bli etablerad. Dess distributionskanal 

måste vara vida utbredd för att inte riskera att tjänsten blir en nischprodukt. Exempelvis gäller 

det för kontaktlös betalning att betalterminaler med NFC-teknik måste finnas hos fler aktörer 

än ICA för att bli vedertagen. Ett naturligt sätt att utöka distributionskanalerna för NFC-teknik 

utanför ICA:s varumärke är att implementerar kontaktlösa betalterminaler även hos 

portföljbolag Apoteket Hjärtat och Hemtex.  

Då nya distributionskanaler medför initiala kostnadshinder måste handeln se fördelar med 

varför de ska satsa på ett mottagningssystem för en ny betaltjänst. I fallet kontaktlös betalning 

så måste handeln se fördelar som effektivisering av betalningsprocessen, minskat slitage på 

terminalerna samt minskad kontanthantering.  

Enligt faktorerna diskuterade ovan anses det existera höga barriärer vilket minskar 

konkurrensen från nya aktörer, enligt med Porter (2008). 

5.5 Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter samt 

varumärkesutvidgning   

 

Figur 17 – Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter samt varumärkesutvidgning ur Analysmodell (figur 2) 

Oligopolet på den svenska bankmarknaden existerar som följd av att de fyra storbankerna har 

stora och jämbördiga marknadsandelar vilket resulterat i gemensam dominans. Totalt finns 



45 

 

dock 165 monetära finansinstitut vilket gör att det existerar många konkurrenter men därtill 

även ett fåtal dominerade jämbördiga konkurrenter vilket enligt Porter (1983) innebär att 

rivalitetsgraden är hög bland nuvarande konkurrenter. Differentieringen bland storbankerna 

är liten vilket också bidrar till hög rivalitetsgrad. Dock har nischbankernas inträde på 

marknaden gjort att storbankerna tappat marknadsandelar på olika delmarknader men trots att 

en del kunder flyttar vissa banktjänster till nischbanker fortsätter de ändå i regel att ha 

storbankerna som primär bank.  

Bankbranschen har präglats av tröghet och rivalitetsgraden har enligt Porters (1983) 

definition därmed varit hög. Nivån av tröghet har dock förändrats i takt med inträdet av allt 

fler nya aktörer och utåt sett hävdar storbankerna att det är positivt med sporrande 

konkurrens. ICA Bankens införande av kontaktlös betalning kan ses som ett försökt att stressa 

fram förändring och utveckling hos oligopolaktörerna. Att två av fyra storbankernas har en 

skeptisk inställning till huruvida ICA:s lanserande av kontaktlös betalning kommer lyckas 

tyder på att de är trygga på sin marknadsposition och inte oroade för att en liten aktör ensam 

kan resultera i samhällelig förändring av betalvanor.  

Som följd av nischbankernas inträde på marknaden skiljer sig konkurrenternas strategier åt 

avsevärt eftersom de mindre aktörerna förväntas vara innovativa för att inte riskera att bli 

efterföljare. Istället måste de små alltid vara lite bättre för att kunna ta marknadsandelar. Trots 

att det av vissa kan anses som otaktiskt av ICA Banken att byta ut alla utgivna kort mot kort 

med stöd för NFC-teknik kan detta ses som ett strategiskt beslut, inte i synnerhet för att styra 

marknaden utan snarare för att gynna företagets kännedom på marknaden i stort. Utvecklandet 

av nya betaltjänster kan ses som en strategisk fördel, framförallt inom bankbranschen som 

kantats av avsaknad av innovation. Detta innebär enligt Porter (1983) att konkurrenterna är 

olikartade och agerande inom branschen är av högt strategiskt värde vilket leder till hög 

rivalitetsgrad. 

I Europa slog inte kontaktlös betalning igenom förrän viktiga aktörer accepterade 

betaltjänsten. Detta kan ses som lovande för ICAs implementering eftersom de är en vital 

aktör inom svensk handel med hög igenkänningsfaktor vilket överförts till ICA Banken och 

enligt Laforet (2007) är varumärkesutvidgningen därmed lyckad. För en lyckad lansering av 

en betaltjänst krävs dock i tillägg stort förtroendekapital vilket är något svenska banker 

besitter, däribland ICA Banken som blivit framröstad till Sveriges bästa bank. Därtill har ICA 

högt förtroende bland svenska konsumenter då de innehar 50 procent av 



46 

 

livsmedelsmarknaden vilket enligt Aaker och Keller (1990) ökar ICA Bankens förtroende 

ytterligare.  

ICA Banken bildades för att stärka kundernas lojalitet till varumärket och ICA Banken kan, i 

och med att de utvecklats till en framgångsrik bank, ha förbättrat kärnvarumärket. Även 

motsatt gäller dock vilket innebär att om ICA Banken skulle tappa förtroende hos sina kunder, 

exempelvis i samband med införandet av kontaktlös betalning, skulle det kunna skada hela 

ICA:s anseende enligt Keller & Aker (1992).  

En aktör kan även lyckas med införandet av ett nytt betalsystem om de innehar ett nätverk av 

kunder vilket ICA Banken och ICA har med drygt 600 000 kortanvändare och 3,6 miljoner 

kunder i sin kundbas. ICA-kortet gör att kopplingen mellan kärnvarumärket och 

varumärkesutvidgningen var tydlig vilket, enligt Laforet (2007), är en del av grunden till en 

lyckad varumärkesutvidgning. Genom att ICA bankkortet kan användas som ett gränssitt till 

kunderna, i enighet med Uggla (2002), vilket underlättar en övergång till kontaktlöst. Detta 

indikerar att ICA Banken kan implementera en betaltjänst på egen hand och därtill har goda 

förutsättningar att lyckas.  

Enligt ovan berörda faktorer anses rivalitetsgraden bland nuvarande aktörer vara hög, i 

enighet med Porter (1983). ICA Banken kan dock hantera denna höga rivalitetsgrad som följd 

av ICA:s, enligt Lafouret (2007), lyckade varumärkesutvidgning.  
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6 Slutsats 

ICA Banken poängterar att det egentligen inte är av betydelse huruvida kunden betalar med 

kontaktlös betalning eller chip - ändå har de valt att utveckla tjänsten. På en marknad kantad 

av långsam branschtillväxt och hög konkurrens vill ICA Banken diversifiera sig från övriga 

aktörer för att stärka sin konkurrenssituation på marknaden genom att bli ett bättre alternativ 

än sina konkurrenter. Införandet av kontaktlös betalning görs för att erhålla ökad kännedom 

på marknaden och kontaktlöst väntas ge ICA Banken ett innovativt rykte och därtill stärka 

deras studenterbjudande.  

ICA:s dominanta marknadsposition och kända varumärke är något ICA Banken drar nytta av 

vid lansering av kontaktlös betalning. Därtill har ICA Banken högt förtroende med stöd från 

en stark finansiär. Med kunskap och inflytande inom såväl bank- och 

dagligvaruhandelsbranschen överkommer ICA Banken ”hönan-och-ägget” problemet genom 

att tillhandahålla både kontaktlösa kort och tillhörande betalsystem. MasterCard sätter 

betalterminalsstandarder för att gynna framväxten av kontaktlös kortbetalnings då även de är 

angelägna att kontaktlöst införs i Sverige.   

Kontaktlös betalning drar nytta av kortets konkurrensfördelar då det är en vidareutvecklad 

tjänst som dessutom kan konkurrera med kontanternas främsta användningsområde, gör att 

betaltjänsten har goda förutsättningar att etableras. Därtill är ICA-kunder positiva till 

användandet av kontaktlös betalning vilket är i enighet med Sveriges konsumeters höga 

teknikacceptans. ICA Bankens kundbas som innehar betydande andel av Sveriges studenter 

som påvisats än mer accepterande av ny teknik vilket kan påskynda etableringen av 

kontaktlös betalning. Kundbasen tillhandahålls nya bankkort med kontaktlös betalfunktion 

vilket underlättar kundens automatiska övergång till kontaktlöst.  

Vid konsumenternas val av betalningsmedel är det kundens vanebeteende som avgör, och 

vanan vid småköp är ofta kontanter. ICA måste därför försöka ändra kundens beteende genom 

att få kunden att använda kontaktlöst vid åtminstone tre tillfällen innan en vana skapas. 

Vanebeteendet kan sannolikt ändras hos kunder som handlar i butiker med hög andel småköp 

då de kunderna ansåg sig använda tjänsten i högre utsträckning, vilket även tyder på att 

småköp är kontaktlös betalnings största användningsområde.  

Såväl i fokusgruppsintervjun som i kundundersökningen visade sig säkerhetsaspekten vara det 

som gjorde att kunderna betvivlade tjänsten. De tillfrågade som uppfattade kontaktlös 

betalning som säkert jämfördes med de som uppfattade det som osäkert och då identifierades 
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stora skillnader i uppfattad lättanvändbarhet, uppfattad nytta samt i användningsfrekvens. 

Personer som uppfattade tjänsten säker var i högre grad mer positiva till de övriga tre 

faktorerna. Detta gällde i synnerhet för uppfattad nytta då givet att en person upplever 

kontaktlös betalning som säkert, ökas ansedd nyttograd med en till två enheter på en 

femgradig skala jämfört med en person som upplever kontaktlös betalning som osäker. Dessa 

resultat innebär att för tekniska produkter eller tjänster kan uppfattad säkerhet ses som en 

relevant aspekt med betydande roll för användares teknologiacceptans. Uppfattad säkerhet 

kan därmed ses som en utvidgning till Davis (1989) teori om teknologiacceptans för att 

erhålla en mer korrekt bild av användarnas inställning till ny teknik (se förslag till utvidgning 

i figur 18). Vikten av säkerhet identifierades dock endast med drygt hundra respondenter och 

därmed kräver denna utvidgade modell vidare forskning.  

 

Figur 18 - Utvidgad TAM (Davis, 1989) med Uppfattad säkerhet som en nyckelfaktor 

ICA Banken jobbar mycket med kundens uppfattade säkerhet för att inte riskera att förlora 

kunder. Om osäkerhet leder till att kunden väljer att stänga av kontaktlösfunktionen ser ICA 

Banken det som ett misslyckande eftersom de då inte accepterat tekniken. Dock gäller samma 

rutiner om du tappar ditt kontaktlösa kort som ett traditionellt kort och om ICA Banken lyckas 

förmedla detta bör kunderna acceptera tekniken eftersom vi i Sverige har hög tilltro till såväl 

banker som de existerande betalningsmedlen och därtill har svenskar hög teknologiacceptans.   
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Appendix I 

Fokusgrupp 

Inför kundundersökning 
 

Hur upplevde ni att det var att betala med kontaktlös betalning?  

 

Hur ofta använde ni tjänsten?  

 

Vilken var er inställning till tjänsten innan ni använde den första gången?  

 Hinder? 

 

 

Hur lättanvänd ansåg ni att tjänsten var? 

 

Hur användbar ansåg ni att tjänsten var?  

 

Såg ni några nackdelar med betaltjänsten?  

 

Hur uppfattade ni säkerheten kring betaltjänsten? 

 

Varför använde ni tjänsten? (Vilken var den största fördelen med tjänsten?) 

 

Saknar ni betalfunktionen nu när ni är tillbaka i Sverige? 

 

Hur känner ni inför att ICA Banken kommer att införa tjänsten på deras kort? 

 

Vad har ni för uppfattning om ICA Banken?  

 

Kommer tjänsten kontaktlös betalning påverka er syn på ICA Banken? 

 I så fall: På vilket sätt?   

 

Vad skulle kunna få dig att byta betalkort?  

 

Hur ofta betalar ni med ICA Bankkortet idag?  

 Skulle denna frekvens ändras i och med införandet av denna tjänst?  

 

Vad tycker ni vore intressant att fråga de framtida användarna av kontaktlös betalning?  

 

Är det någonting annat som ni skulle vilja lägga till rörande kontaktlös betalning? 
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Intervjufrågor ICA Banken nr 1 

Kan ni berätta om vilka ni är och hur ert arbete på ICA Banken ser ut? 

Kan ni berätta om ert samarbete med MasterCard? 

- Hur länge har det pågått? 

- Vilka personer är främst involverade? 

Vad har ni för förhoppningar med utvecklandet av kontaktlös betalning? 

- Konkurrensfördelar?  

- Vilken är målgruppen för betaltjänsten? 

Vilka är fördelarna med kontaktlös betalning? (Kostnader, effektivitet) 

- För er på MasterCard? 

- För kunder? 

- Banker? 

- Butiker?  

- ICA koncernen?  

Vilka nackdelar ser ni med kontaktlös betalning? 

- För er på MasterCard? 

- För kunder? 

- Banker? 

- Butiker?  

- ICA koncernen?  

Hur ser ni på riskerna med kontaktlös betalning? 

Hur ser ni på att andra banker kommer lansera kontaktlös betalning? 

Hur tror ni att tjänsten kommer att bemötas av ICAs kunder?  

- Vilka kundundersökningar har gjorts?  

Hur ser implementering av tjänsten ut? 

- Byte av kort? 

- Betalterminaler? 

- Utbildning av ICA personal? 

Varför tror ni att lansering av tjänsten dröjt i Sverige? 

Har ni något samarbete med andra banker rörande kontaktlös betalning?  
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Intervjufrågor ICA Banken nr 2 

Tekniska aspekter 
Kommer samtliga av era kort få kontaktlös betalningsfunktion?  

 Bankkort plus?  

 ICA Bankkort?  

 Bankkort Maestro? 

 

Om man handlar för exempelvis 1000 kr, kan man blippa och sedan slå kod eller blir man 

tvungen att använda chip istället? 

 

Säkerhet 
Om en kund blir av med sitt kort och någon använder det olovligt - Får kunden då tillbaks 

pengarna som “stulits”? 

 

Övrigt 
När publiceras årsredovisningen för 2014? 

 

Ungefär vad beräknas införandet av kontaktlös betalning att kosta?  

 Byta ut kort  

 Utbildning av personal 

 Mjukvaruutveckling 

 Konceptutveckling 

 

Vi har läst om era portföljbolag och att Forma, Kjell & Company och Cervera kommer att 

avyttras, detta var information från 2013, har andelarna sålts än? (Hemtex och inkClub kvar) 

 

Kommer kontaktlös betalning även att införas i ert portföljbolag Hemtex? (Vi läste att ICA 

Banken levererar betalningslösningar till olika delar i ICA Gruppen, främst betalterminaler, 

betallösningar för e-handel och uttagsautomater)  

 

Kontaktlös betalning  
Vilka uttryck kommer ni använda er av?  

 Något annat än Blippa = Betala?  

 

Varför är det så viktigt för ICA Banken att vara innovativa? 

 

Hur ser ni på konkurrenssituationen inom bankbranschen? 

 

Vad är ICA Bankens största hot? 

 

Känner ni något hot från nyetablerade banker på marknaden?  

 

Hur beroende är ni av MasterCard? 

 Har ni fått ökad förhandlingskraft i och med den kommande lanseringen av kontaktlös 

betalning? 

 Hur omfattande är ett leverantörsbyte från exempelvis MasterCard till VISA? 

 

Ni nämnde i förra intervjun att era mål var att 20% skulle använda kontaktlös betalning och 

upp till ett år 50 %, syftade ni på prova-på-användare eller regelbundna användare?  
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Intervjufrågor MasterCard 

Kan ni berätta om vilka ni är och hur ert arbete på MasterCard ser ut? 

Kan ni berätta om ert samarbete med ICA? 

- Hur länge har det pågått? 

- Vilka personer är främst involverade? 

- Hur skiljer sig samarbetet med ICA jämfört med andra banker?  

På vilket sätt skiljer sig Sverige inom kortbetalning jämfört med övriga Europa?  

Hur kommer det sig att ni valt att utveckla kontaktlös betalning med just ICA Banken först? 

Hur ser samarbetet ut med andra banker inför framtida lansering av Paypass? 

- Vilka banker? 

- Inom vilken tidsram? 

Vad har ni för förhoppningar med utvecklandet av kontaktlös betalning? 

- (Konkurrensfördelar? Mot VISA) 

- Vilken är målgruppen för betaltjänsten? 

Vilka är fördelarna med kontaktlös betalning? (Kostnader, effektivitet) 

- För er på MasterCard? 

- För kunder? 

- Banker? 

- Butiker?  

- ICA koncernen?  

Vilka nackdelar ser ni med kontaktlös betalning? 

- För er på MasterCard? 

- För kunder? 

- Banker? 

- Butiker?  

- ICA koncernen?  

Vad är fördelarna med Paypass ur ett säkerhetsperspektiv? 

- Skiljer de sig mot nuvarande betaltjänster? (Magnetremsa, Chip-teknik) 

Vad är nackdelarna med Paypass ur ett säkerhetsperspektiv?  

Hur har ni upplevt att betaltjänsten mottagits av användare i andra länder inom Europa? 
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Hur har lanseringen av betaltjänsten sett ut i Europa? 

- Har det funnits några hinder? 

Hur tror ni att tjänsten kommer att bemötas av ICAs kunder?  

- Skiljer sig detta från Sveriges befolkning i stort? 

- Vilka kundundersökningar har gjorts?  

Varför har lanseringen av tjänsten dröjt i Sverige? 

- Har det funnits några hinder? (Lagar, säkerhet, komplext system, betalterminaler, 

banker) 

Hur ser implementering av tjänsten ut? 

ICA har redan NFC-kompatibla terminaler. Hur ser det ut för resterande aktörer inom 

handeln?  

- (Vilka finansierar terminaler?)  

Hur genomfördes implementeringen av chipkortbetalningar?  

- Vad hade MasterCard för roll? 

- Vad var den drivande kraften? 

Hur ser ert samarbete med VISA ut rörande era liknande tjänster Paypass och PayWave?  

Införandet av denna tjänst, hur påverkar det branschen i stort? 

- Gynnas nuvarande aktörer av detta? 

- Hålls nya aktörer, som exempelvis Google med mobilbetalningar, utanför? 

- Gynnas samhället i stort? (Som vid chip, regering) 

Kommer införandet av Paypass snabba upp processen med mobilbetalning?  

- Vilken del har MasterCard när detta sker?  
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Intervjufrågor Konkurrensverket 

Hur ser ni på konkurrensen inom bankbranschen? 

 

Hur påverkas marknaden av att fyra aktörer av liknande storlek dominerar marknaden? 

 

Har mindre aktörer en kostnadsnackdel?  

 vid kontanter? 

 Vid kort? (distributionskanaler, kortleverantörskostnader) 

 

Innehar storbankerna några fördelar som inte är kopplade till stordrift?  

 

Kan stordriftsfördelar driva storbanker till språngvis förändring?  

 

Vilket kapital krävs för att en ny aktör ska kunna entra marknaden? 

 

Vad finns det för nedläggningshinder inom bankbranschen?  

 

Hur ofta byter kunder bank? 

 Varför byter kunderna bank sällan/ofta? 

 

På vilket sätt kan banker ta marknadsandelar? 

 

Kan en bank vinna marknadsandelar genom att lansera nya betaltjänster (som differentierar 

sig från andra).  

 ICA lanserar nu kontaktlös betalning (NFC-teknik). Tror du/ni att detta kan påverka 

ICA Bankens position på marknaden? 

 

Hur påverkar kortleverantörerna bankbranschen? 

 

Vad finns det för politisk inverkan på bankbranschen? 
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Intervjufrågor Riksbanken 

Riksbankens arbete 

Kan du berätta om dig själv och ditt arbete på Riksbanken? 

Vilka ansvarsområden har Riksbanken när det gäller betalningsmedel? 

Vilken roll/del har Riksbanken när det gäller utveckling av nya betaltjänster? 

- Övervakande roll? 

- Samhällsnytta? 

- På vilket sätt samordnar ni aktörer inom betalningsmetoder (PP från 2015) 

- Slutsats från PP: Utvecklingen är positiv men utmaningarna på betalningsmarknaden 

måste lösas genom samverkan.  

Hur arbetar ni med storbankerna?  

Hur arbetar ni med de mindre bankerna (nischbankerna)?  

Hur ser ni på att fler företag utvidgar sin verksamhet till bankbranschen?  

Hur jobbar ni för att ”Främja ett säkert och effektivt betalningsväsende”? (PP från 2015)  

 

 

UR PP: Genomför och publicerar studier och undersökningar för att  

- Bidra till en objektiv bild av betalningsmarknaden och kontantanvändningen  

- Påverka till förbättringar där vi ser behov  

 

Vilka förbättringar ser ni behov för på den aktuella marknaden?  

Kortbetalningar 

Främsta fördelar med kortbetalningar? 

Främsta nackdelar med kortbetalningar?  

- Spårbara?  

Vad upplever konsumenterna för nackdelar/osäkerheter med kortbetalningar? 

- Varför upplever konsumenter kontanter som säkrare än kortbetalningar? (65 % vs 35 

%) 

Hur ser ni på den ökande användningen av kort som pågått främst under de senaste 10-15 

åren?  

- Fortsatt ökning?  
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- Vad tror ni om de nästkommande 10-15 åren? 

 

Hur ser ni på att folks upplevda trygghet för betalkort minskat? (Från undersökning: 56 % 

(2012) -> 46 % (2014) mycket trygg.)  

 

 

Betalningsmedel 

Vilket betalningsmedel anser ni vara bäst? (Utifrån följande aspekter)  

- Säkerhet? 

- Kostnad? 

- Upplevd användbarhet?  

- Upplevd enkelhet? 

 

Hur ser ni på innovativa betalningars utveckling?  

- Framtiden? 

- Ökande?  

 

Ser ni några fördelar med nya betalningsinnovationer? 

- Nackdelar? 

Har man historiskt sett att banker/aktörer vunnit marknadsandelar tack vara nya 

betalningsmetoder?  

- Kan utvecklandet av nya betaltjänster ses som en strategisk fördel? 

Vad krävs för att en ny betaltjänst ska bli etablerad i samhället? 

Hur ser ni på införandet av kontaktlös betalning i Sverige? 

- Har ni haft någon typ av roll inom detta?  

- Fördelar? 

- Nackdelar? 

Kontanter 

Får företag driva verksamhet utan att ta emot kontanter?  

- Abba museet 

Hur ser ni på ett kontantlöst Sverige? 

- Hur länge tror ni att kontanter kommer finnas kvar? 

 

Vad är kontanternas största fördelar? 

 

Vad är kontanternas största nackdelar? 

- Dyrt? 

- Rånrisker? 
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Varför har ni valt att förnya sedlar och mynt när kortbetalningar ökar stadigt och betalning 

med kontanter minskar? (Ger indikation på att kontanter kommer hänga kvar ett bra tag)  

 

Kontanter används för småköp. (22 % för 100-500 kr men 42 % för under 100 kr, från 

undersökning). Tror ni att kontaktlös betalning har påverkan på detta?  

 

Övrigt 

Är det något som du tycker att vi borde tagit upp som vi missat? 

Har du tips på några bra rapporter för vidare läsning?  
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Intervjufrågor till storbankerna 

Kan du berätta om dig själv och ditt arbete på banken?  

 

 

Hur arbetar ni med utvecklandet av nya betaltjänster?  

 

Hur arbetar ni med just kontaktlös betalning (NFC-teknik)?  

 

 Samarbetar ni med några andra aktörer?  

 När planerar ni att lansera betaltjänsten? 

 Hur kommer ni göra för att får butiker att implementera nya kortläsare som stödjer 

tekniken?  

 

 

Hur ser ni på att ICA Banken är först ut med att lansera kontaktlös betalning?  

 Skönt att nån annan gör grovjobbet? 

 

Hur skulle du beskriva framtagandet av nya betaltekniker generellt inom branschen?  

 Påverkas ni av kundernas önskemål?  

 Kommer någonsin påtryckningar från ex Regering, Riksbanken eller annan 

myndighet? 

 

Kan utvecklandet av nya betaltjänster ses som en strategisk fördel?  

 

Hur viktiga anser ni att VISA och MasterCard är för er verksamhet?  

 

Generella frågor om bankbranschen 

Kan du beskriva bankbranschens konkurrenssituation? 

 Ser du bankbranschen som en “statisk” marknad? (med ett “fast” antal kunder) 

 

Hur ser ni på er position på marknaden?  

 Stabil? 

 Byta bank.  

 

Hur differentierar ni er från andra banker?  

 

Hur ser ni på innovativa nischbanker?  

 Utgör ett hot? Kul med innovativa aktörer? 

 

Vad tycker ni om att allt fler företag expanderar sina verksamheter till bankbranschen?  

 

Vad är era tankar om kontanterna inom betalningar de närmaste åren/decennierna? 

 Starka? Försvinner? Minskar i antal? 
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Appendix II 

Frågeformulär för kundundersökning 
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