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Abstract
The purpose of the study is to examine the challenges of digital payments, the risks they pose
and the impact they have in society. Technology is constantly changing, companies need to
keep in pace with technology in order to provide accurate and actual financial information.
Therefore it is important to examine the digital transactions impact on accounting.
The issue that has been chosen to be studied is to identify the challenges that banks
and companies that provide digital payment solutions face and how they work with these
challenges.The method that was chosen to achieve the study was the qualitative method and
the empirical material were obtained by semistructured interviews. Six respondents
participated in the study, four banks and two companies that provides digital payment
solutions. The results are analysed with the help of previous research and chosen theoretical
concepts of mobile payment, card payment, risks and safety, cost-effectiveness and
acceptance of payment services.The result of the theoretical and empirical study implies that
higher requirements are placed on banks and companies, they have to follow laws and
directives in order to increase the security of digital payments. The study is in swedish.
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Sammanfattning
Avsikten med studien är att undersöka de digitaliserade betalningssättens utmaningar, vilka
risker de medför samt den inverkan de har i samhället. Tekniken förändras ständigt, därmed
finns det ett behov av att företag håller jämna steg med digitaliseringen för att tillhandahålla
korrekt och aktuell finansiell information. Därför finns det en väsentlig betydelse att
undersöka de digitala transaktionernas inverkan på redovisning. Den problematik som har valt
att studeras är vilka utmaningar som de digitaliserade betalningstjänsterna står inför samt hur
banker och övriga företag som tillhandahåller digitala betalningslösningar arbetar med dessa
utmaningar. Den valda metodansatsen är en kvalitativ metod och det empiriska materialet är
insamlat av semistrukturerade intervjuer. I studien deltog sex respondenter, varav fyra banker
samt två företag som tillhandahåller digitala betalningslösningar. Resultatet analyseras med
hjälp av tidigare forskning och begreppen mobila betalningar, kortbetalningar, risker och
säkerhet, kostnadseffektivitet samt acceptans av betalningstjänster. Teorin samt praktiken har
medfört att det ställs högre krav på företag och banker, både från nationella samt
internationella riktningar. Då de måste följa lagar och direktiv för att öka säkerheten kring
digitaliserade betalningsalternativ.

Nyckelord: Mobila betalningar, kortbetalningar, digital bokföring, bedrägeri
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1 Inledning
Digitaliserade betalningssätt är något som individerna i Norden är vana vid, hur stor roll och
vilken inverkan har dessa betalningssystem i samhället är ett lärorikt område att fördjupa sig
inom, oavsett yrkesroll. I takt med att digitaliseringen ökar utvecklas även de utmaningar som
kretsar kring dessa system. Denna studie syftar till att identifiera de utmaningar som
digitaliserade betalningsmetoder står inför. Studien ger även en inblick i vad de kontantlösa
transaktionerna haft för följder inom redovisningen.

1.1 Bakgrund
“Riksbanken: Då blir Sverige kontaktlöst. Kontantanvändningen minskar
stadigt år efter år. Ny teknik och nya betalningslösningar driver
utvecklingen. Om 15 år kan det svenska samhället vara helt kontantlöst,
spår Riksbanken. Men osäkerheten är stor”(Bränström 2016).
Den tekniska framfarten har bidragit till att även betalningssätten har förändrats. Genom
införandet av digitaliserade betalningsalternativ rör sig samhället mot ett kontantlöst samhälle.
Tillvägagångssättet att välja betalningsmetod och vilka betalningsalternativ som är
tillgängliga är ett aktuellt ämne som berör alla individer i samhället. (Larsson 2016) visar att
kontanterna i Sveriges samhälle inte endast håller på att minska, utan de har även börjat
försvinna i en allt mer snabbare takt. Vidare indikerar (Larsson 2016) att efterfrågan på
kontanter minskar i Sverige, medan den ökar i andra länder. En aktuell anledning till att
efterfrågan på kontanter minskar i Sverige är att de äldre sedlarna samt mynten har ersatts
med nya. Därmed väljer många individer att sätta in sina pengar på banken, istället för att byta
ut de gamla sedlarna samt mynten mot de nya. Utvecklingen drivs ytterligare på av att
kortinköpen ökar i takt med att mobila betaltjänster introduceras på marknaden.
Mobilen används allt oftare vid digitala betalningar och vid överföring av finansiella
transaktioner. Trots paradigmskiftet från kontanter till digitaliserade betalningssätt är det
många individer som inte hänger med i den nya utvecklingen. Alla överger inte riktigt
kontanterna än och det har visat sig att äldre är mer benägna att använda sig utav kontanter i
förhållande till den yngre generationen. Omställningen har inte enbart varit svår för den äldre
generationen utan det finns även en grupp individer som är skeptiska till den nya
utvecklingen. Mycket bygger på rädsla, och osäkerheten ökar när det inte finns en förståelse
för de nya betalsätten. I takt med att kontanterna minskar kommer de att stå för en liten del av
omsättningen för företagen, som förmodligen kommer att sluta ta emot kontanter.
Kontanthanteringen blir allt dyrare, att sluta hantera kontanter blir därmed mer
kostnadseffektivt för företagen. (Larsson 2016) nämner olika typer av kontantlösa
betalningssätt, där den mest populära betalningstjänsten i Sverige är Swish. Swish syftar till
att individer ska kunna skicka pengar till varandras bankkonton via telefonnummer.
Verktygen kan även användas av företag, men detta finns det kritik mot.
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1.2 Syfte
Avsikten med studien är att undersöka de digitaliserade betalningssättens utmaningar.
Utmaningarna syftar på de hinder som de digitaliserade betalningssättens utveckling står
inför, vilka risker de medför samt den inverkan de har i samhället. Tekniken förändras
ständigt och det finns ett behov av att företag håller jämna steg med digitaliseringen för att
tillhandahålla korrekt och aktuell finansiell information. En aktuell samhällsfundering är om
framtiden innebär ett kontantlöst samhälle, vilka för och nackdelar ligger i samband med detta
i sådana fall. Vidare syftar studien till att belysa hur redovisningen har påverkats utav
kontantlösa transaktioner.

1.3 Problemdiskussion
En stor del av den rädslan som individer känner kring digitaliserade betalningstjänster beror
på att de inte är tillräckligt informerade om dessa system. Romeo (2016) menar på att
invånarna i samhället måste utbildas kring de digitala betalningssystemen, i takt med att de
införs på marknaden. Även Johnson (2011) förstärker detta resonemanget genom att
poängtera att individerna måste vara informerade om säkerheten som dessa betalningssystem
medför, för att kunna minska den osäkerheten som finns bland individerna. Vidare menar
Johnson (2011) på att det finns många parter som arbetar med att utveckla mobila
betalningssystem, men inte tillräckligt många parter som arbetar med att försäkra användarna
om dessa system. Trots den kritik som finns mot digitaliserade betalningssystem fortsätter
tekniken kring betalningssätten att gå framåt. Singh (2009) påpekar att betalningssystem
behöver delas in olika kategorier, då det finns ett behov av att identifiera de stora dragen i de
olika elektroniska betalningssystemen. Detta för att framväxten av e-handeln har skapat nya
finansiella behov som inte kan täckas av de traditionella betalningssystemen.
Rathore (2016) belyser de problem som uppstår vid användandet av en fysisk plånbok. Det
största problemet är att det är svårt för många individer att hålla koll på olika bank och
kreditkort. En lösning till problemet är att ersätta den fysiska plånboken med digitala
lösningar i en mobil enhet. Detta skulle göra det möjligt för ägaren av en digital plånbok att
bära flera penning- och identifieringskort utan att använda en fysisk plånbok. Rathore (2016)
menar att eftersom många betalningstransaktioner går att göra via en smarttelefon, börjar
smarttelefonen att bli en digitaliserad plånbok. Rathore (2016) menar även att det blir lättare
att återställa det förlorade innehållet i samband med förlust via kryptering. Detta skulle
innebära att det är mer säkert att använda sig utav en digital plånbok. Samtidigt finns det stora
tekniska företag som på senare tid börjat lansera sina egna mobila betalningslösningar. Vilken
roll dessa betalningssystem kommer att spela i framtiden är en aktuell samhällsfundering.
Att ta fram ett direktiv gällande e-handel har varit användbart för EU, för att kunna
säkerhetsställa att de digitala tjänsterna inte utsätter individen för finansiell risk.
Donnelly (2016) menar på att direktiven omfattar att klargöra konsumenternas rättigheter och
leverantörernas skyldigheter i samband med e-handel. I takt med att den digitala marknaden
har ökat har även regleringarna gällande e-handeln blivit fler, som ett tillvägagångssätt för att
öka säkerheten. Daniali (2014) menar på att det finns ett behov av snäva samarbeten,
standarder och föreskrifter för internationella säkerhetsfrågor, för att tillsammans kunna ta itu
med de problem som tillkommer med e-handeln. Daniali (2014) menar vidare på att
förbättring och diversifiering av e-handel har gjort att det har blivit svårare att utföra
penningtvätt, trots det sker penningtvätt utanför ett lands gränser. Det problematiska med
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digitalisering har varit att penningtvätt och bedrägerier utförs utanför ett lands gränser då de
digitala systemen överskrider de nationella gränserna.
Att ta tag i problem som e-handeln kan medföra som bland annat bedrägerier är aktuellt då
Fitzgerald (2011) konstaterar att de flesta finansiella institutioner på senare tid har blivit offer
för kredit eller bankkort bedrägerier. Det har blivit allt viktigare för de finansiella
institutionerna att ta fram lagar och regler som gäller vid bekämpandet av bedrägerier för att
kunna förhindra illegal åtkomst av konton. Bierstaker, Brody & Pacini (2006) nämner att det
blir problematiskt när företag inte använder kontinuerlig revision och digital analys, trots att
det leder till förbättrad effektivitet. Många företag oroar sig över kostnaderna för dessa
metoder, men underskattar de potentiella fördelarna i form av kostnadsbesparingar från
minskade förluster i samband med bedrägerier. Boggs (1999) menar att tekniken ständigt
förändras och att det finns ett behov av att företag ändrar sina tillvägagångssätt för företagets
framgång. Om företag ska kunna hålla jämna steg med tekniken måste de tillhandahålla
korrekt och aktuell finansiell information. Det är viktigt för att företagets räkenskaper ska
kunna analysera snabbt och enkelt. Detta är möjligt med digital teknik, digitala bokföring och
informationssystem som avser att göra den processen enklare. De digitala bokföringssystemen
gör det lättare att samla in och sammanställa finansiell information genom att skapa manuella
processer som rapporterar finansiell information på ett mer effektivt sätt.
Tsai (2007) menar att framsteg inom tekniken har medfört att många redovisningsdokument
har digitaliseras. Kostnaden blir mindre och digitalisering leder till att det blir mer effektivt att
kunna lagra och få åtkomst av dokument. Mängden redovisningshandlingar ökar vilket även
ökar behovet att utveckla nya mekanismer för att hantera dessa digitala
redovisningshandlingar för redovisning och informationssystem (AIS). Tsai (2007) menar att
bokföringsdokument innehåller bland annat fakturor och inköpsorder, och att digital AIS kan
klassificera dessa olika dokument i olika kategorier på ett effektivt sätt.
Parusheva (2015) och Mcpherson (2016) menar på att antalet bedrägerier har ökat i både
Europa och i övriga länder de senaste åren. Därmed uppstår det en intressant fråga kring hur
institutioner arbetar med denna fråga samt vilka åtgärder som borde vidtas för att kunna lösa
problemen. Det finns en mängd aspekter gällande denna fråga, vissa av dem är till och med
åtskilliga därmed uppstår en fråga kring vilka metoder som är bäst att tillämpa.

1.4 Problemformulering
Trots att de digitaliserade betalningsalternativen har haft en positiv utveckling, finns det en
del utmaningar som måste tas itu med. Detta är en angelägen problematik för att de
digitaliserade betalningsalternativen skall kunna inneha en positiv framfart, som leder till en
ökad samhällseffektivitet. Samtidigt har digitala transaktioner en inverkan på den digitala
redovisningen. För att kunna uppnå studiens syfte kommer följande frågeställningar att stå i
centrum för denna rapport.
 Vilka utmaningar står de digitaliserade betalningstjänsterna inför? Hur arbetar banker
samt företag som tillhandahåller digitaliserade betalningslösningar med de dessa
utmaningar?
 Vad har de kontantlösa transaktionerna haft för följder inom redovisningen?
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1.5 Avgränsning
Då digitaliserade betalningssystem är ett väldigt brett ämne, avgränsar arbetet till att
identifiera de utmaningar som de digitala betalningssystemen står inför samt hur företag
arbetar för att möta dessa utmaningar. Arbetet belyser även de fördelar och nackdelar som
digitala betalningssystem medför, samt de risker som löper i samband med dessa system.
Detta studeras utifrån utvalda banker samt företag som tillhandahåller digitaliserade
betalningslösningar synvinkel. Inom detta ämne finns det även studier kring
konsumentbeteende, denna vinkel kommer inte att vara i fokus. I takt med att
betalningssystemen blir allt mer digitaliserade bidrar det till att bokföringen automatiseras.
Hur de digitaliserade betalningssystemen bidrar till att effektivisera både bokföringen samt
verksamheten är en infallsvinkel som undersöks.
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2 Metod
Metodkapitlet kommer att behandla den valda forskningsmetoden samt ansatsen. Processen
kring datainsamlingen samt analysen av det insamlade datamaterialet kommer även att
presenteras. Studiens kvalité kommer att resoneras utifrån elementen validitet och
reliabilitet.

2.1 Metodansats
Den metodansats som har valts för att kunna uppfylla problemformuleringen är en kvalitativ
metod. (Bryman & Bell 2011) förklarar att denna metod oftast kännetecknas av att innehålla
ord snarare än nummer. Den kvalitativa forskningsmetoden tar oftast hänsyn till hur något har
utvecklats över tid, där deltagarnas beteende i den sociala situationen har en stor betydelse.
Fördelen med att använda sig utav en kvalitativ metod är att tillvägagångssättet är mer
flexibelt i jämförelse med den kvantitativa metoden. Samtidigt som den kvalitativa metoden
inte brukar vara för strukturerad, för att kunna lyfta fram aktörernas betydelse. Tillskillnad
från den kvantitativa metoden, där den oftast tenderar att vara väldigt strukturerad. Den
kvalitativa metoden utgår ifrån intervjupersonens perspektiv på det aktuella ämnet och strävar
efter detaljerade beskrivningar. Den valda metoden syftar på att försöka förstå ämnet i sig
istället för att försöka generalisera.
Den valda forskningsansatsen är en abduktiv ansats. (Bryman & Bell 2011) beskriver denna
ansats som en mix utav induktion och deduktion. Anledningen till att abduktion anses vara en
mix är för att den innehar ett induktivt samt ett deduktivt tillvägagångssätt. Induktion innebär
att empirin går över till teori, där det sker en undersökning om verkligheten stämmer överens
med befintliga teorier. Om teorierna inte stämmer överens med empirin är syftet att ta fram
nya teorier. Deduktion innebär att teorin jämförs med empirin, då grundläggande teorier samt
allmänna principer prövas i ett empiriskt sammanhang.
Den abduktiva forskningsansatsen passar arbetet för att studiens tillvägagångssätt rör sig
mellan teori och praktik. Där det både sker en jämförelse mellan teori och praktik samt en
undersökning om hur teorierna tillämpas i praktiken. Genom att utgå ifrån tidigare forskning
skapas en tydligare helhetsbild om ämnet moderna betalningsmetoder, vilket utgör grunden
för att kunna göra en relevant empirisk undersökning.

2.2 Datainsamling
Den kvalitativa datainsamlingsmetoden består främst utav primärdata, som är datamaterial
som samlas in på egenhand (Bryman & Bell 2011). För att få tag på primärdata skickades
förfrågningar ut i form av e-post samt telefon, som innehöll en kort presentation om
författarna samt det valda studieområdet. Förfrågningarna var tydliga med att informera om
att utgivaren av informationen kunde behandlas anonymt om det önskades, för att minska
risken att respondenten utsätts för skaderisk. Det skickades ut 70 förfrågningar till banker
samt övriga företag som erbjuder digitala betalningslösningar. Eftersom en del utav den
informationen som söktes ansågs vara känslig var presentationen noga med att framstå på ett
etiskt sätt. Det som uppmärksammades under processens gång var att framhävandet av
anonymitet var en bidragande faktor till att några av respondenterna valde att ställa upp på
intervju. En utav de intervjuade respondenterna valde att vara anonym för att undvika risken
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för att avslöja företagets hemligheter. Därför var det viktigt att förhålla sig till deltagarnas
integritet, då det var kopplat till frågor om anonymitet och förtroende.
Den valda insamlingsmetoden är individuella intervjuer. Individuella intervjuer sker
personligen. Intervjun är semistrukturerad och utgår ifrån en lista med förutbestämda
intervjufrågor som är kopplade till gjord litteraturöversikt. Dessa frågor är en intervjuguide
(Bryman & Bell 2011). För att kunna få utförliga svar skickades intervjufrågorna i förhand.
Fördelen med denna insamlingsmetod var om intervjupersonen missuppfattade någon fråga,
gick det att tillrätta det. Detta tillvägagångssätt bidrog till att tillhandahålla den information
som efterfrågades. Genom att genomföra individuella intervjuer, där både författarna samt
respondenten är närvarande bidrog tillvägagångssättet till att få respondenten att
vidareutveckla vissa frågor.
Fördelen med en semistrukturerad intervju är att den har en logisk men flexibel ordning på de
valda intervjufrågorna. Däremot innebär den semistrukturerade intervjun att det inte finns
möjlighet för öppna frågor samt öppna svar (Bryman & Bell 2011). Intervjufrågorna
utformades utifrån tidigare forskning och formulerades på ett sätt som undvek ledande frågor.
För att kunna uppnå en jämförande analys valdes det att använda samma intervjufrågor till
alla respondenter. Formaliteten på intervjufrågorna är både breda och specifika för att kunna
få ut den information som efterfrågas, samt ny information som inte fanns i tankarna innan.
Eftersom några av intervjufrågorna är ute efter känslig information utformades några
generella frågor, för att kunna göra intervjupersonen bekväm samt avslappnad. Även om
dessa frågor inte var relevanta till studien var de användbara, för att få respondenterna att
känna sig trygga nog att dela med sig utav den känsliga informationen som efterfrågades.
Intervjupersonerna fick välja en miljö där intervjun kunde genomföras. Anledningen till att
intervjupersonerna gavs möjligheten att välja mötesplats, var att dem kunde välja en miljö där
dem känner sig trygga samt avslappnade. Samtliga respondenter valde att träffas i deras
arbetsmiljö som var på deras kontor. Vilket var en lugn miljö, där intervjun kunde genomföra
utan några störningar. En utav respondenterna befann sig på kontoret i Stockholm vid samma
tillfälle då intervjun skulle genomföras. Detta hinder löste sig genom att genomföra en
webbkonferens istället. Respondenten bokande därmed en konferenslokal på deras kontor i
Göteborg, som hade rätt utrustning för att kunna genomföra en webbkonferens. Samtiga
adresser till arbetsplatserna där intervjuerna skulle ske samt kommunikationsmedel till dessa
adresser togs reda på i god tid innan intervjutillfället. Intervjupersonerna pratade fritt, vilket
gjorde att de kände sig bekväma men samtidigt sågs det till att intervjuguiden följdes. Under
intervjun fördes det anteckningar med hjälp utav datorn, intervjun spelades även in med
mobilen, för att inte gå miste om information. Vidare hänvisade intervjupersonerna till
sekundärdata i form av dokument och statistik. Fördelen med detta är att intervjupersonen
delade med sig av ytterligare information samt att denna information var hänvisad av
intervjupersonen, vilket stärker informationens relevans samt möjligheten till att
vidareutveckla responsen på några enstaka intervjufrågor.
Den populationen som valdes att studeras för att kunna uppfylla studiens syfte är svenska
banker samt övriga företag som erbjuder betalningslösningar. Urvalet bestod utav fyra banker
som är verksamma i Sverige. Utifrån detta urval gjordes ett antagande om att urvalet
representerar populationen, dvs. att de valda bankerna representerar hur Sveriges banker
arbetar med utmaningar som löper med digitaliserade betalningsalternativ. Urvalet består av
två övriga företag som tillhandahåller digitaliserade betalningslösningar, för att få en inblick i
hur dessa företag arbetar med att utveckla digitaliserade betalningstjänster.
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Studien syftar till att undersöka de digitaliserade betalningssättens utmaningar samt hur de
valda företagen arbetar med dessa utmaningar. För att få en djupare förståelse för hur de
arbetar med att minimera riskerna samt undersöka om det finns likheter och skillnader i deras
sätt att arbeta med säkerhet. Eventuella skillnader som uppstår i tillvägagångssättet kommer
att vara intressant att nämna i analysen.

2.3 Dataanalys
Sammanställningen av intervjuerna gjordes med hjälp av Jacobsen (2002) tillvägagångssätt
vid analys av kvalitativ data. Det som diskuterades under den inspelade intervjun noterades
noggrant ner och sammanställdes i empirin. Det var en grundlig samt detaljerad beskrivning
som erhölls, med hänsyn till objektivitet för att inte inneha förutfattade meningar om hur
företagen arbetar med vissa aspekter. Sedan gjordes en systematisering och kategorisering av
de olika teman som efterfrågades under intervjun. Därefter försöktes endast den
informationen som var relevant för studien att tas med . Att systematisera datamaterialet var
nödvändigt, för att kunna förmedla den insamlade informationen. Därefter tolkades det
insamlade datamaterialet. I dataanalysen sker även en kombinering mellan likheter samt
skillnader av de olika observationerna. Detta för att kunna få en bra ordning på datamaterialet,
som bidrar till att kunna göra den slutliga bedömningen. Detta tillvägagångssätt bidrar även
till att kunna få fram information som är lite undangömd. Datamaterialet kommer att
struktureras efter valda teman, där varje observation kort kommer att presenteras och deras
svar gällande olika teman kommer att presenteras. Empirin består utav sex respondenter varav
ett utav företagen valde att vara anonymt.
Företag

Avdelning & Position

Intervjuplats

Handelsbanken

Cash management

Kontor, Göteborg

SEB

Kundtjänst

Kontor, Göteborg

Swedbank
Sjuhärad

Ansvarig för bankens digitala
tjänster

Kontor, Borås

ICA Banken

Kort Specialist

Kontor, Borås

DIBS

Marknadsavdelning

Videokonferensanläggning,
Göteborg

Företag X

Y

Arbetsplats, kontor

Figur 2.1 Sammanställer deltagande respondenter
Företag X - Respondenten behandlas som anonym.
Y - Personen behandlas som anonym.
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2.4 Reliabilitet och validitet
Bryman & Bell (2011) menar på att reliabilitet och validitet bedöms på olika sätt beroende på
om den valda forskningsmetoden är kvantitativ eller kvalitativ. Då vissa forskare har
föreslagit att kvalitativa studier ska värderas och bedömas utifrån kriterier som skiljer sig från
de som används vid en kvantitativ forskningsmetod. Inom den kvalitativa forskningen går det
inte att bedöma tillförlitligheten med siffror som det däremot går att göra med en kvantitativ
forskning. Bryman & Bell (2011) syftar på att det är viktigt att det insamlade datamaterialet
bearbetas på ett konsekvent och ärligt sätt, för att öka tillförlitligheten till studien. I en
kvalitativ forskningsmetod är det viktigt att det sker ett kontinuerligt arbete med reliabilitet
och validitet genom hela studieprocessen samt att det är en genomgående process. Då
datainsamlingen i den kvalitativa metoden är avgörande för hur tillförlitlig analysen blir och
för hur välgrundad slutsatsen blir.
För att kunna säkerhetsställa kvaliteten på det insamlade datamaterialet kontaktades endast
personer som befinner sig i en ledarroll, då den gruppen är mest insatt samt kunnig inom det
valda studieområdet. Vilket även ökar tillförlitligheten till informationen. Ett annat sätt att
kunna öka tillförlitligheten är att vara väl inläst inom det valda ämnesområdet samt om
företaget som intervjuades, för att säkerhetsställa att det insamlade datamaterialet var relevant
och aktuellt. Vid intervjuerna var det viktigt att både förstå den respons som intervjupersonen
gav samt sammanfatta svaren på intervjufrågorna, för att kunna säkerhetsställa att
informationen uppfattades på rätt sätt. På detta sätt undviks risker för felbedömningar. Det
gäller att ha i åtanke att både författarna som undersökare samt intervjupersonerna har
subjektiva bedömningar. Där båda parterna inte kan lägga till egna tolkningar och
bedömningar, eftersom detta då skulle kunna minska trovärdigheten. Intervjupersonernas
respons kan utgöra en grund för kommande slutsats.
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3 Teori
Teoriavsnittet kommer att behandla Diffusion of Innovation (DOI) och Technology
Acceptance Model (TAM). Dessa två teorier kommer att användas i studien för att förklara
vilka faktorer som påverkar att ny teknik accepteras av individer i ett samhälle

3.1 Diffusion of Innovation theory (DOI)
Diffusion of Innovation (DOI) är en teori som har utvecklats av (Rogers 1983) och är en av de
äldsta samhällsvetenskapliga teorierna. Teorin används för att förklara hur en idé eller produkt
sprider sig genom en specifik population eller ett samhällssystem. Teorin menar att
spridningsprocessen är en del av ett socialt system, och det i ett samhälle ständigt förekommer
nya beteenden kring uppkomsten av nya koncept, eller produkter. Anpassning av en ny idé, ett
nytt beteende eller en ny produkt ”innovation” sker inte samtidigt för alla i ett samhälle.
(Rogers 1983) menar på att en av anledningarna till att diffusion of innovations är intressant,
beror på att implementering av en ny idé kan vara väldigt svårt, trots att den nya idén har
uppenbara fördelar vid jämförelse med existerande idéer. Det finns ett stort gap inom många
fält mellan vad som är känt samt vad som faktiskt tillämpas i praktiken. Många innovationer
kräver oftast en lång period, som inkluderar några år från tillfället de blev tillgängliga till
tillfället de blir tillämpbara. Därmed står många individer samt organisationer inför
problematiken kring att accelerera diffusion of innovations. Diffusion är en process där en
innovation kommuniceras genom vissa kanaler med samhällets medlemmar över tiden. Det är
en speciell typ av kommunikation, där meddelandet innebär nya idéer. Kommunikation är en
process där deltagare närvarar för att skapa samt dela information med varandra, med syfte att
uppnå en ömsesidig förståelse.
(Rogers 1983) nämner fyra huvudelement i Diffusion of innovations, innovation,
kommunikationskanaler, period samt samhällsinvånare. Dessa fyra elementen tillämpas i
diffusion program. Individernas uppfattning av innovationers karaktär bidrar till att förstå
tillämpningen av olika innovationsslag, där det viktigaste är att individerna uppfattar
innovationen som fördelaktig. En större uppfattning kring fördelen med innovationen bidrar
till en högre tillämpning av innovationen. Komplexitet är en grad som mäter innovationens
svårighet att förstå den samt använda den, denna grad utgörs av individernas uppfattning
kring svårigheten. Några innovationer är lätt för samhällets medlemmar att förstå, medan
andra innovationer uppfattas som mer komplexa. Därmed kommer komplexa innovationer att
inneha en länge anpassningsbar period. Innovationer som är lättbegripliga kommer att
tillämpas fortare, än de innovationer som kräver att användarna skall utveckla ny lärdom. Om
resultatet av innovationen blir synligt för individerna kommer acceptansen av innovationen
troligtvis att öka.
Det är viktigt att påpeka att diffusion inträffar inom ett socialt system, då den sociala
strukturen inom ett system påverkar innovationens diffusion på många sätt. Det finns tre typer
av innovationsbeslut, valfria innovationsbeslut, kollektiva innovationsbeslut samt
myndighetens innovationsbeslut. Valfria innovationsbeslut innebär att antingen acceptera eller
förkasta en innovation, som beslutas av samhällsinvånarnas individuella självständighet.
Kollektiva innovationsbeslut innebär att acceptera eller förkasta innovationen där beslutet tas
utifrån konsensus av samhällets invånare. Myndigheternas innovationsbeslut innebär att
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acceptera eller förkasta innovationen som beslutas av några utvalda individer i ett system.
Dessa utvalda individer innehar en maktposition, status eller teknisk expertis(ibid).

3.2 Technology Acceptance Model (TAM)
Technology Acceptance Model (TAM) är en teori och en modell som används för att förklara
ett enskilt godkännande av ett informationssystem. Teorin utvecklades av Davis (1989) och är
en av de mest populära modellerna som används för att förutse användningen och
godkännandet av nya informationssystem och teknik av enskilda användare. Davis (1989)
syftar till att användare använder sig utav program eller ny teknik för att förbättra den
nuvarande tillvaron. Det som ligger i fokus är användarens subjektiva sannolikhet för att
använda ett nytt program eller ny teknik som introduceras. En annan viktigt faktor för
Technology Acceptance Model (TAM) är att användarvänligheten ligger till grund för
användarnas förväntningar som är att den nya tekniken ska vara fri från ansträngning. Det är
två huvudfaktorer som avgör individens beslut om hur samt när de kommer att börja använda
ny teknologi.
Percieved usefulness (PU)
Att individen accepterar eller avvisar ett nytt informationssystem beror på om det nya
informationssystemet bidrar till att underlätta deras arbete ytterligare. Uppfattad användbarhet
kallas ”percieved usefulness” och har en direkt inverkan på om individer kommer att använda
sig utav ett system. Davis (1989) definierar PU som "graden som en individ tror på att
användandet av ett visst system skulle förbättra arbetsförmågan”.
Percieved ease-of-use (PEOU)
Även om individerna tror att en ny teknik är användarvänlig, kan de samtidigt tycka att
systemet är för svårt att använda. Enkel användning för ett system kan ibland vara viktigare
för användarna än fördelarna som det nya informationssystemet medför. Användandet av ny
teknologi kommer att ske om systemet uppfattas som lätt att använda. Medan inställningen
”Percieved ease-of-use” har en indirekt inverkan på den faktiska användningen av ett system.
Davis (1989) definierar PEOU som "graden som en individ tror på att använda ett visst
system skulle vara fri från fysisk och mental ansträngning".
Enligt teorin är enkel användning och den upplevda nyttan de viktigaste faktorerna för den
faktiska användningen av den nya teknologin. Dessa två faktorer påverkas av externa
variabler, som sociala, kulturella och politiska faktorerna. De sociala faktorerna inkluderar
språk, och kunskap för att kunna underlätta användningen av den nya tekniken. Det politiska
förhållningssättet har en stor påverkan på vilka program som introduceras i ett samhälle
(ibid).
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3.3 Litteraturöversikt
Johnson (2011) lyfter fram den centrala funderingen som många användare har, gällande
säkerhet vid mobilbetalning. Individer präglas av nyhetskanaler som informerar om
misstänksamma applikationer, där användandet av dessa applikationer leder till att obehöriga
personer får tillgång till deras privata information. Detta ger en förståelse till individers kritik
till mobila betalningstjänster samt teknologins användning för att säkerhetsställa information.
Mobila betalningstjänster anses hittills vara det lättaste och effektivaste betalningssystemet.
Finansiella institutioner samt andra parter arbetar med att utveckla framgångsrika mobila
betalningssystem, men det är få institutioner som engagerar sig i att försäkra användarna, om
något skulle gå fel vid mobila betalningstransaktioner. Individer kan utsättas för risken att
förlora pengar om mobiltelefonen blir borttappad eller stulen. Mobiltelefonen kan användas
för att göra en obehörig transaktion och användare som är anslutna till dessa tjänster kan
utsättas för bedrägeri.
Enligt Johnson (2011) finns det dem som menar på att funderingen kring den mobila
betalningens säkerhet endast är en form av en iakttagelse fråga. Vilket innebär att dessa
bekymmer kring mobila betalningsmedel är en "red herring" dvs. En röd strömming för den
verkliga problematiken som finns i affärsvärlden. Denna problematik innefattar bland annat
funderingar kring, vem det är som äger användarna samt vilka parter får betalt för vad. Det är
dessa funderingar behöver svar, för att de mobila betalningstjänsterna ska kunna ta fart. Att
använda sig av mobila betalningsmetoder anses dessutom vara säkrare än att använda sig av
ett plastkort. Data krypteras i mobilen, vilket gör det svårare för hackare att stjäla pengar från
individer. Trots detta finns det fortfarande en problematik kring att användarna upplever att
det finns brist i deras säkerhet. Detta är även ett problem för bankerna då dem ofta är
samarbetspartners med dessa betalningssystem samt att dem utvecklar sina egna. Fasta
kundrelationer bygger på förtroende. Om individerna inte känner sig trygga med bankens
förmåga att skydda deras insatta förmögenhet, kan det påverka andra interaktioner som
användarna har med banken. Finansiella institutioner och andra parter som arbetar med
mobila betalningstjänster borde göra ett bättre jobb när det gäller att informera individerna om
dessa nya innovativa betalningssätt. Problematiken kan ligga i att användarna inte förstår
säkerheten som föreligger i betalningstjänsterna. Därmed borde dessa institutioner informera
individerna om hur säkerheten fungerar samt varför deras förmögenhet och information är
skyddad. För att införa rätt säkerhetsåtgärder behövs det arbete inom säkerhet och utbildning
för individerna.
Romeo (2016) menar på att kortbedrägerier drivs av den dynamiken som finns i dagens ehandel samt den kontantlösa konsumtionen. Där det finns en tillförlitlighet till att betalkorten
utför många transaktioner som möjligt. Ankomsten av Europay, Mastercard samt Visa, med
ett ”EMV” chip teknologi gör det svårare för hackare att ta sig igenom. Magnetremsan som
finns bakom de traditionella kreditkorten har personlig information om kortägaren i form av
statistik och kan inte ändras. Med ett ”EMV” kort gör teknologin som finns på mikrochipet
svårare att stjäla någon annans identitet. Det som dessutom gör den mindre sårbar till
kriminella aktiviteter, identitetsstöld samt bedrägeri är en form av identifieringsnummer, som
exempelvis en pinkod.
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Romeo (2016) menar att en internationell undersökning visar på att kundservice och
utbildning för individerna är en utmaning för många finansiella institutioner. Undersökningen
visar även att ett riskabelt beteende har en direkt korrelation med förväntningen av bedrägeri.
Att säkerhetsställa de digitaliserade betalningssystemen innebär att stoppa obehöriga
transaktioner vart dem än sker, om de sker egenhändigt, online eller via mobilen. Eftersom
företag är beroende av att skydda sina kunder, pressas bankerna till att använda sig av all
säkerhet som betalkorten medför. Trots att antalet bedrägerier har ökat de senaste åren menar
många på att ”EMV” korten står för optimism. Kulturen som dock föreligger i
transaktionskedjan är inte sammanhängande som den borde vara. Alla intressenter i kedjan
har inte samma förtroende till teknologin, de har inte heller samma tillförlitlighet och ansvar i
korttransaktionskedjan. Att implementera nya säkerhetsåtgärder är inte lika enkelt som det
låter, det är en kulturell utmaning. Ett exempel kan vara införandet av pinkoder, där
användaren kommer att klaga samt att företagen måste installera nya betalningssystem som
stödjer pinkoder. Teknologin som krävs för att säkra kortkonton finns tillgänglig, utmaningen
ligger i att få stöd från transaktionskedjan, dvs. användarna, köpmännen, bankerna samt
kreditkortföretagen. Vid fullt stöd från dessa intressenter kan en hög kortsäkerhet uppnås. De
största signifikanta hoten är inte relaterade till själva teknologin, utan ligger i den falska
säkerheten hos företagen och de finansiella institutionerna. På grund av Europas tidiga
implementering av ”EMV” kort med pinkod, är kortbedrägerier i de europeiska länderna lägre
vid jämförelse med länder i Amerika. År 2016 var det Mexiko som toppade listan med de
högsta kortbedrägerier i världen, på andra plats låg Brasilien.
Parusheva (2015) påpekar att intäkterna från e-handeln ökar, i takt med dettas ökar även de
icke närvarande transaktionerna. Detta innebär att varken kunden eller varan eller tjänsten är
fysiskt närvarande vid köpet. Dessa transaktioner ger en uppmuntran till bedrägeriförsök, då
problematiken med icke närvarande transaktioner ligger i säkerheten kring autentiseringen av
kortinnehavaren. Under de senaste åren har procentantalet av bedrägerier kring icke
närvarande transaktioner ökat och de befinner sig i en tillväxt i Europa samt övriga världen.
Icke närvarande transaktioner utgör en dominant del inom de befintliga bedrägerierna då det
sker fler bedrägerier inom detta område än vad det gör vid transaktioner där kortinnehavaren
är närvarande. Även Parusheva (2015) nämner ”EMV” korten som ersatte den magnetiska
remsan på kortet med ett chip, som kräver pinkod.
Framväxten av e-handeln har inneburit att nya finansiella behov har uppkommit, som i många
fall inte kan uppfyllas utav de traditionella betalningssystemen. Singh (2009) påvisar därför
att betalningssystemen behöver delas in i fyra allmänna kategorier, då det finns ett behov av
att identifiera de stora dragen i de olika elektroniska betalningssystemen. Singh (2009)
redogör för de olika betalningssätt som finns och vad respektive kategori har för fördelar samt
nackdelar. Det elektroniska betalningsverktyget ”Online Credit Card Payment System”, syftar
till att utöka funktionerna i befintliga kreditkort för användningen av onlinebetalningar.
Betalningssättet har flera fördelar, som inte var tillgängliga genom traditionella former av
betalning. Några av de viktigaste är: integritet, låg finansiell risk och anonymitet. De digitala
kreditkorten har även flera begränsningar däribland brist på autentisering, och risken för att
utsättas för kreditkortsbedrägerier.
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Betalningssättet ”Electronic Check Payment System” avser elektroniska kontroller som
används i företag. Fördelen med betalningssättet ”Electronic check System” är att det är
billigare än ett kreditkort. Dock är en nackdel att det istället kommer till höga fasta kostnader
för användarna. Det nya konceptet ”Electronic Cash System” är ett digitalt betalningssätt där
elektroniska kontanter används vid onlinebetalningar. De digitala kontanterna avser en form
utav värdelagring. Fördelen med ”Electronic Cash Payment System” är att betalsättet har låga
transaktionskostnader, och nackdelen är att användarna utsätts för en hög finansiell risk. I
samband med ”Smart Card based Electronic Payment System”, används i huvudsak ett
kreditkort. ”Smart Card based Electronic Payment System” har blivit allt mer vanliga i takt
med den tekniska framfarten. Fördelarna med kortet är att de är bättre skyddade mot
bedrägerier än vanliga konventionella kreditkort då det smarta kortets information är
krypterad. Singh (2009) lyfter även fram vilka faktorer som påverkar vilket digitalt
betalningssystem kunder väljer att använda sig utav. De huvudsakliga faktorerna beror bland
annat på individernas preferenser, användarvänlighet, kostnad, säkerhet, autentisering,
tillgänglighet, tillförlitlighet, anonymitet samt allmän ordning.
Rathore (2016) beskriver den rollen som smarttelefoner har i en användares vardagliga liv.
Teknologin har gjort att individer både kan överföra pengar samt genomföra betalningar
genom att installera applikationer i sin smarttelefon. Förutom betalning kan de även spara
kvitton, kuponger, räkningar samt visitkort. Detta gör att smarttelefoner fungerar som
läderplånböcker, och kallas för digitaliserade plånböcker. Om en användares fysiska plånbok
blir bestulen, måste användaren komma ihåg alla kort, id-handlingar samt övriga tillhörigheter
som fanns i plånboken. Att hantera allt som finns i den fysiska plånboken är tidskrävande och
svårt för individer. En lösning till en sådan situation skulle därmed kunna vara att ersätta den
fysiska plånboken med en digitaliserad plånbok. Vid stöld av den digitaliserade plånboken
skulle det som fanns i plånboken lättare kunna sökas upp genom namn, typ eller nyckelord.
Med rätt programvara kan detta hanteras mer effektivt. Dessutom är säkerheten bättre, då all
data som finns i den digitala plånboken krypteras och säkerhetskopiering skulle göra det
lättare att återhämta det förlorade materialet. Idén gällande digitaliserad plånbok är inte helt
ny. Länder som Japan, USA, Sverige och Sydkorea har digitaliserade betalningssätt i mobilen.
Individerna i dessa länder kan således använda sig av den digitaliserade plånboken för att
köpa matvaror, beställa drinkar samt använda sin flygplansbiljett. Ur ett globalt perspektiv
leder den digitala plånboken till ett kontantlöst samhälle. Många stora tekniska företag har
lanserat sina egna betalningslösningar lösningar, som exempelvis Apple pay, Google wallet
och Samsung pay.
Fitzgerald (2011) konstaterar att de flesta finansiella institutioner på senare tid har blivit offer
för kredit eller bankkort bedrägerier. Det finns olika typer av betalningsbedrägerier då de
genomförs på olika sätt, de inträffar bland annat via bankautomater eller internt från anställda.
Fitzgerald (2011) menar även på att de största institutionerna normalt sätt har lagar i syfte om
att bekämpa bedrägerier och illegal åtkomst av konton. Den vanligaste formen av bedrägeri är
kortbedrägerier, och dessa dyker upp vid tidpunkten av en transaktion. Därför är det viktigt
för företag använda sig utav olika former av autentisering och intrångsförebyggande teknik
för att motverka bedrägerier.
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Donnelly (2016) menar EU direktivet PSD II är ett exempel på en mycket närmare integrerad
strategi för förordningen av finansiella tjänster som har tagits fram av Europeiska
bankmyndigheten (EBA) i samarbete med Europeiska centralbanken (ECB). EU direktivet
(PSD II) om betaltjänster på den inre marknaden inför några viktiga förändringar i regelverket
för betaltjänster, genom att bland annat utvidga omfattningen av täckning, klargöra
omfattningen av konsumenternas rättigheter och leverantör skyldigheter och införa krav på
säkerhet och autentisering. PSD II är också ett exempel på en mycket närmare integrerad
strategi för förordningen av finansiella tjänster. Donnelly (2016) avser att PSD II
representerar EU-kommissionen försök att komma till rätta med den kraftiga tillväxten i
digitala betalningsmetoder och den föränderliga miljö där sådana betalningar sker. Direktivet
underlättar för digitala betalningar och är en förutsättning för utvecklingen av e-handel inom
EU.
Donnelly (2016) menar vidare på att det även är bra att identifiera svårigheterna med
direktivet PSD. Syftet med EU direktivet är att skapa ett enhetligt rättsligt ramverk för digitala
betaltjänster inom den Europeiska unionen. Även om PSD gäller vid många digitala
betalningar avser direktivet inte att ta itu med enskilda problem som uppstår vid digitala
betalningar. Virtuella valutor föreligger nya regelmässiga utmaningar. Komplexiteten i de
underliggande mekanismerna för produktion av virtuella valutor resulterar i en brist på insyn
för användarna, och då ökar även risken för eller att utsättas för bedrägerier. Donnelly (2016)
nämner att PSD II en mer effektiv metod för reglering av digitala betalningar jämfört med
tidigare föregångare. Även om direktivet har inneburit nya förändringar och möjligheter finns
det fortfarande utmaningar som direktivet bör ta itu med.
Daniali (2014) påpekar att penningtvätt via digitala betalningsmedel blir allt mer innovativa
och komplexa och stärker behovet av snäva samarbeten mellan olika beslutsfattare och
regeringar. Standarder och föreskrifter för internationella säkerhetsfrågor bidrar till
utvecklingen av digitala betalningsmedel. Med hjälp av internationella
kommunikationsstandarder och nationella standarder kan penningtvätt av elektroniska
betalningsmedel motverkas. Utveckling och diversifiering av e-handel har gjort att det har
blivit svårare att genomföra penningtvätt. Daniali (2014) menar vidare på att digitalisering
leder till att bedrägerier sker mer internationellt då de överskrider de nationella gränserna via
bland annat mobila banktjänster och digitala banksystem. Affärstransaktioner via elektroniska
instrument kallas elektronisk handel dvs. e-handel, ny teknik skapar både möjligheter och
begränsningar för organisationer. Svårigheter av anpassning och övergången till ett nytt
system skapar en del av utmaningar när det gäller e-handel. E-handel har en del fördelar och
leder till minskade kostnader, högre säkerhet och bidrar till skydd av information och data. Då
metoderna som utförs vid penningtvätt blir mer komplexa har behovet av täta samarbeten
mellan beslutsfattare ökat.
Mcpherson (2016) för ett resonemang kring e-handelsföretaget ”Delivery”, som erbjuder
leverans och hämtningsservice, via internet och mobilen. Företaget ”Deliverly” har dock
insett att listighet samt framgång inte är tillräckligt för att kunna bekämpa bedrägerier.
Utvecklingen av bedrägerier via e-handel har varit synliga under många år. Antalet
bedrägeriförsök hade mellan åren 2014-2015 ökat cirka tre gånger mer, än vad företaget
”Deliverly” hade sett under historiens gång. Vilket detta företag finner överraskande, med
tanke på de strikta överträdelserna som existerar. Den problematik som många företag som
accepterar kreditkort möter är att deras bedrägerilösningar, dessa förlitar sig på regler och
kräver manuella recensioner. Regelbaserade system anses fungera bra, dock kräver sådana
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system en rutinmässig skötsel och humankapital. Att upprätthålla dessa system blir därmed en
dränering av resurser, för de företag som accepterar kreditkortsbetalning. Det finns kritik som
menar på att det endast finns enstaka e-handelsföretag som är tillräckligt välutrustade till att
kunna hantera dessa system på ett kostnadseffektivt sätt, även om företag använder sig av en
tredjepart. Eftersom många företag opererar på efterfrågan måste deras beslut gällande
transaktioner fattas relativt fort. Det traditionella sättet att förhindra bedrägerier kan vara
bristfälligt. Detta på grund av att metoden ställer förfrågningar gällande ytterligare
information och medför friktioner vid onlineshopping. Allt detta irriterar kunderna och
försenar leveranser för många e-handelsbolag. Denna typ av tillvägagångssätt kan många
gånger vända bort kunder. Det finns en studie i USA som visar på att 32 procent av kunderna
avvisas på falska grunder trots att de är behöriga att utföra ett köp, men avvisas på grund av
säkerhetssystemet. Dessa kunder utför inte ett köp från det företaget igen. Därmed behövs det
ett system som består av en hög fart, där kunderna inte märker att dem analyseras samt att det
finns en försäkring som täcker en obehörig transaktion.
Mcpherson (2016) nämner att i USA har antalet bedrägeriförsök via e-handeln har ökat de
senaste åren. I takt med att e-handeln utvecklas, ökar även antalet bedrägeriförsök i samband
med detta, då bedrägeriförsök är populärt vid e-handel. Något som många företag inte har i
åtanke är att om deras arbetsinsats gällande att stoppa bedrägerier går ut över försäljningen,
tar bedrägerierna en större del av företags omsättning än vad företag inser. Detta innebär
sålunda att kostnaderna för att bekämpa bedrägeriförsök faktiskt kan vara större i form av
exempelvis förlorade försäljningar samt säkerhetsåtgärder som irriterar kunderna, än vad
kostnaderna att faktiskt utsättas för bedrägeri kan vara. Slutligen nämns det några tips vid
arbetet att förhindra bedrägerier:


Acceptera att bedrägeri är något verkligt samt att det har ett inflytande över försäljning
och intäkter. Det är en del av verksamheten.
 Lägg till bekämpning av bedrägeriförsök vid affärsplaneringen.
 Se till att de mobila ansträngningarna är optimerade för förebyggande av bedrägerier.
Detta är ett måste för många existerande kunder(ibid).
Boggs (1999) menar att tekniken ständigt förändras och att det finns ett behov av att företag
ändrar sina strategier för företagets framgång. För att företag ska kunna hålla jämna steg med
tekniken måste de tillhandahålla korrekt och aktuell finansiell information. För att företags
räkenskaper ska kunna analyseras snabb och enkelt. Detta är möjligt med digital teknik,
digitala bokförings och informationssystem avser att göra den processen enklare. Detta genom
att samla in och flytta information från en plats till en annan för att få en större spridning av
data. Digitaliseringen har även inneburit att det blivit lättare att filtrera, sammanställa,
analysera, och sprida finansiell information på ett sätt som ger ett verkligt värde. Boggs
(1999) utförde en studie på ett företag som införde det digitala systemet ”Finweb”. Efter
införandet av systemet var det lättare att få tillgång till finansiella rapporter från företag.
Boggs (1999) menar på att ett företags värde bestäms inte bara av sina materiella tillgångar
utan också av förmågan att samla in och använda information. Samtidigt finner många företag
att de ska vara konkurrenskraftiga, de måste uppdatera sin grundläggande affärsmodell för att
anpassa sig till den ständigt föränderliga marknaden. Digitaliseringen av bokföringssystem
har gjort det lättare för beslutsfattare som behöver finansiell information att få tillgång till
detaljerade rapporter som uppdateras dagligen.
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Boggs (1999) menar att digitalisering inneburit att de administrativa uppgifterna blivit allt
mer automatiserade och därför minskas personalkostnader, transaktionskostnader och
distributionskostnader. Det finns alltid ett visst obehag när gamla system kasseras och nya
sätts på plats. Men vid implementerandet av finansiell programvara är informationen korrekt
och aktuell. Systemen tillåter att ha konsekvent överblick av information i hela företaget. Den
digitaliserade bokföringen tillåter att göra administrativa åtgärder på några sekunder utan att
generera något pappersarbete. Digital bokföring sammanställer alla finansiella transaktioner i
en databas där en mängd andra transaktioner transporteras från andra applikationer. Detta göra
att transaktionskostnaderna minskar i ett företag. Bokföringsprocesserna blir mer
automatiserade och de rutinmässiga finansiella transaktionerna skapar sätt att utföra uppgifter
som exempelvis fakturahantering. Digitalisering skapar manuella processer som rapporterar
finansiell information på ett mer effektivt sätt.
Tsai (2007) menar på att olika typer av digitala bokföringsunderlag baseras på olika
klassificeringssystem. Digitala dokument kan klassificeras på två olika sätt, dokument utan
text och textbaserade dokument. De textbaserade dokumenten brukar bland annat innehålla
fakturor, checkar och inköpsorder. De icke textbaserade dokumenten brukar bland annat
innehålla kartor och diagram. Tsai (2007) menar vidare på att det är viktigt att påpeka att
klassificeringsschemat varierar beroende på företag eller bransch. Det gemensamma med
dessa system är att digitala redovisningssystem underlättar och effektiviserar klassificeringen
av räkenskapshandlingar.
Bierstaker, Brody & Pacini (2006) menar att det blir kostsamt med opålitlig finansiell
rapportering, då det inte utformas strategier för att upptäcka samt minska på indirekta och
direkta kostnader i samband med alla former av bedrägerier. Bierstaker, Brody & Pacini
(2006) menar vidare på att det finns olika åtgärder som kan vidtas och dessa innefattar bland
annat att införa analytisk granskning av nyckeltal, brandväggar, och digital analys.
Kontinuerlig revision och digital analys som programvara används dock mindre ofta, trots att
dessa leder till förbättrad effektivitet. Företag kan vara oroliga för kostnaderna för dessa
metoder, men kan underskatta de potentiella fördelarna i form av kostnadsbesparingar från
minskade förluster i samband med bedrägerier.
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4 Empiri
Empiriavsnittet kommer att sammanställa samt redovisa resultaten från den genomförda
undersökningen. Syftet är att kategorisera svaren utifrån olika teman som kommer att
behandlas separat.

4.1 Underlag för empirin
Teorin syftar på att de digitala betalningstjänsterna står inför utmaningar. För att digitala
betalningssystemen ska kunna få en framfart bör företag arbeta med de utmaningar som de
står inför. Sverige är en utav de länder i världen som börjar röra sig mot en digitaliserad
plånbok, där betalningen sker genom mobiltelefonen. Teorin indikerar att mobiltelefonen
kommer att ersätta plastkortet inom några år. Mobilbetalning utger sig vara ett säkrare
betalningsalternativ. Då det sker en bättre kryptering när betalkortet lagras i mobilen, vid
jämförelsen med betalkortet i den fysiska plånboken. Tekniska företag som innehar en stark
marknadsposition har lanserat egna betalningslösningar, vilket leder till att högre krav ställs
på banker samt att de får en ökad konkurrens. Teorin framhäver dessutom att de digitaliserade
betalningssystemen är en positiv bidragande faktor till de digitaliserade bokföringssystemen.
De digitaliserade betalningssystemen bidrar även med att uppnå en hög kostnadseffektivitet.
Dessa teorier utgör grunden till den kommande empiridelen.

4.2 Respondenter
Undersökningen består av sex respondenter, varav en respondent kommer att behandlas
anonymt. Den anonyma respondenten kommer därmed att namnges företag X, respondentens
samarbetspartners kommer även att behandlas anonymt, på grund av risk för identifiering.
Respondent 1. Handelsbanken

Svenska Handelsbanken är en av de största bankerna i Norden och grundades 1871. De har en
kontorsrörelse i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna och Storbritannien.
Handelsbanken är en fullsortimentsbank som erbjuder finansiella samt digitala banktjänster.
Respondent 2. SEB

Skandinaviska enskilda banken är en nordeuropeisk finanskoncern som grundades 1972.
Banken har kontorsrörelse i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Estland, Lettland
och Litauen. SEB erbjuder finansiella samt digitala banktjänster.
Respondent 3. Swedbank Sjuhärad

Swedbank Sjuhärad är ett publikt aktiebolag som ägs delvis av Swedbank. Banken är en
fristående bank som grundades 1831. Banken har ett nära samarbete med Swedbank AB.
Respondent 4. ICA Banken

ICA banken ingår i ICA Gruppen och grundades 2001. Banken erbjuder ett komplett utbud av
finansiella samt digitala banktjänster till ICA Handlare.
Respondent 5. DIBS Payment Services

DIBS grundades 1998 och erbjuder ett brett utbud av betalsätt inom e-handel. DIBS är
verksam i 20 länder och har kontor i Sverige, Danmark och Norge. DIBS är ett Business-toBusiness företag.
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Respondent 6. Företag X

Företag X erbjuder digitala betalningslösningar till privatpersoner och företag, med fokus på
mobila betalningar. Företaget befinner sig i stora städer med globalt inflytande.

4.3 Kategorier
4.3.1 Mobila betalningar
Respondent 1. Handelsbanken
Den mobila betaltjänsten Swish går att teckna via Handelsbanken. Banken ser en användning
av Swish på 30 % trots att betaltjänsten fortfarande är relativt ny. Tidigare var kortinlösen,
fakturainlösen och direktbetalning de vanligaste betalningssätten. Swish handel har tagits
fram av bankgirot och ägs av de svenska bankerna. Betaltjänsten har Handelsbanken tagit
fram i samarbete med SEB, Swedbank och Nordea. Handelsbanken vill inte utveckla egna
betalsystem utan tror att framgången ligger i att det finns ett betalsystem som stöds av alla
banker. Handelsbanken har för närvarande anslutit sig till Samsung Pay. Tekniken att slutföra
ett köp utförs av Samsung pay, men själva köpet genomförs med ett handelsbankskort som
debiteras till ett handelsbankskonto. Betalningen blir enklare om ett köp genomförs med
mobilen då behovet för den fysiska plånboken minskar.
Respondent 2. SEB
SEB erbjuder de mobila betalningstjänsterna Swish och Samsung Pay. SEB arbetar inte med
att utveckla egna betalningsalternativ utan använder betalningstjänster som de finner
lämpliga. Trots att de mobila betalningsmetoderna fortfarande är relativt nya är SEB positivt
inställd till införandet av nya betaltjänster. Då många av deras bankkunder vill använda sig
utav nya betalningsalternativ. Den mobila betalningstjänsten som är aktuellt i Sverige för
tillfälligt är Samsung pay. SEB har för tillfället plats för ett begränsat antal kunder som kan
ansluta sig till betalningssystemet via ett Mastercard kort. Mobila betalningstjänster
förutsätter att användarna har en Smartphone, tillräckligt med batteri i mobilen samt
uppkoppling till internet.
Respondent 3. Swedbank Sjuhärad
Swedbank Sjuhärad erbjuder kunderna digitala lösningar via internetbanken och
mobilbanken. Banken har som mål att öka antalet mobilbanksanslutningar, då många
bankärenden går att göra via de digitala banktjänsterna. Då behöver kunden inte åka till ett
bankkontor utan det blir enklare att utföra vissa bankärenden digitalt.
Respondent 4. ICA Banken
ICA banken erbjuder de mobila betalningstjänsterna Swish och Samsung pay. De mobila
betalningarna har inte slagit igenom ännu, dock kommer detta betalningsalternativet bli
vanligare i framtiden. Företag som tillhandahåller digitala betalningslösningar som en
tredjepart börjar bli aktuella på marknaden i takt med att utvecklingen rör sig mot digitala
betalningsalternativ. Ett exempel på en sådan aktör är Tink som avser att sammanlänka alla
banker i en och samma applikation.
Respondent 5. DIBS Payment Services
DIBS är en tredjepart som erbjuder betalningslösningar mellan en kund och ett företag.
Respondenten påpekar att de har 15 000 webbutiker som kunder, deras arbete går ut på att
erbjuda webbutikens kunder ett lämpligt betalsätt. Det innebär att betalningssätten måste vara
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enkla för att fler ska använda sig utav de digitala betalningsalternativen. De mobila
betaltjänsterna Apple Pay och Samsung Pay är lösningar som kräver väldigt lite friktion, men
det finns även begränsningar med systemen. I USA är det många som använder Apple Pay till
en början men som senare slutar. Det är svårt att veta vilka butiker som tar emot nya
betalningstjänster och för många är det jobbigt att behöva ha en diskussion om hur
betalningen ska, när de flesta vanligtvis bara använder sig utav ett betalkort. Respondenten
menar att användarna inte vill tänka på vilket betalsätt som är lämpligt, då betalningen
förväntas ske automatiskt.
Respondent 6. Företag X
Företags X kärnverksamhet kretsar kring belöningssystem, varje gång deras applikation
används som ett betalningsalternativ får användaren pengar tillbaka. Företags X
tillhandahåller inte betalningen, den tjänsten har lämnats vidare till en tredje part. Den tredje
parten är ett väletablerat företag på den nordiska marknaden. Mobila betalningsalternativ är
intressanta, då de kommer att ersätta den fysiska plånboken. Det kommer dock inte att bero på
att individerna själva väljer att ersätta sitt betalkort med mobilen, utan mervärdet som mobilen
tillför kommer att vara avgörande för beslutet. För att kunna använda mobilen som
betalningsmedel krävs det att mobilen inte får slut på batteri. De senaste mobila
betalningsmetoderna som Samsung pay och Apple pay är meningslösa. Betalningssystemen
låser upp sig till en viss typ av användare samtidigt som de inte tillför något mervärde. En
mobil betalningstjänst borde vara en tjänst som fungerar för alla.
4.3.2 Kortbetalningar
Respondent 1. Handelsbanken
Respondenten har tidigare stött på kontaktlösa betalningar utomlands, den nya funktionen har
nu införts i Sverige. Funktionen går ut på att blippa kortet vid betalning. Handelsbankens nya
kort kommer med den nya kontaktlösa funktionen. Trots att den nya funktionen har införts på
korten har de flesta butiker inte ett inlösen system för dessa kort. Handelsbanken anser att
fördelarna överväger nackdelarna när det kommer till de digitaliserade betaltjänsterna. Det
blir enklare att sälja på nätet med digitala betalningsalternativ och det tillkommer säkrare
betalsätt.
Respondent 2. SEB
SEB erbjuder kortbetalning, som är det vanligaste alternativet som kunderna använder sig
utav. En aktuell nyhet som precis har införts är blipp funktionen som tillkommer i samband
med de nya betalkorten. Den nya funktionen medför att pinkod inte behöver anges vid en
betalning som understiger 200 kr. Betalningen genomförs sålunda endast genom att placera
kortet vid kortläsaren. SEB anser att denna metod är enkel samt effektiv.
Respondent 3. Swedbank Sjuhärad
Swedbank Sjuhärad erbjuder två olika typer av kortbetalningar, kreditkort samt betalkort.
Kreditkortet är kopplat till ett lån och betalkortet till ett bankkonto. Banken har även infört
funktionen blippa, ett Mastercard med en kontaktlös funktion som kan godkänna småköp
genom att användaren blippar kortet mot en kortterminal. Om banken ska kunna möta
kundernas behov behöver de vara positiva till digitalisering.
Respondent 4. ICA Banken
ICA banken erbjuder kortbetalningar med blipp funktion. Den nya funktionen har blivit
populär då användarna anser att den är enkel och effektiv vid betalningar. Respondenten
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menar att användarna inte uppskattar att funktioner är för krångliga. Det finns en oro hos
individer vad gäller kontaktlösa betalningar, många tror att betalkortet blippas automatiskt när
de passerar en kortterminal. dvs. att det inträffar en betalning som inte var avsedd. Att skärpa
konsumentskyddet kan vara ett sätt att minska antalet kortbedrägerier. Fördelen med
kortbetalningar är att risken att utsättas för rån minskar jämfört med användning kontanter,
speciellt för den äldre generationen.
Respondent 5. DIBS Payment Services
Ur en internationell synvinkel erbjuder DIBS många olika typer av betalningsalternativ.
Respondenten påpekar att det finns tre typer av betalningssätt som används av deras kunder i
Sverige. De mest populära alternativen är kortbetalning och direktbetalning. Kortbetalning är
det största betalningssättet. Respondenten föredrar personligen de mobila betalsätten och
menar att utvecklingen vad gäller digitala betalsätt har gått mycket längre i exempelvis
Storbritannien. Där är det möjligt för kunderna att utföra kontantlösa betalningar, i Sverige
har alla banker ännu inte lyckats göra betalkortet kontantlöst.
4.3.3 Risker & säkerhet
Respondent 1. Handelsbanken
Upptäcker bankkunden en transaktion som de inte känner igen får de skicka in en
reklamation. Då kontaktar Handelsbanken den inlösande banken till den butiken som köpet
har genomfört, för att få underlag till transaktionen. Sedan får banken bedöma om det finns ett
trovärdigt underlag för att bankkunden ska kunna få ersättning. Liknande situationer uppstår
när användarens kortnummer hamnar hos en obehörig part i samband med utlandsresor.
Respondenten menar att banken vill lösa sådana situationer, det hade inte varit bra för varken
bankkunder eller för banksystemen om individer inte vågade använda sina bankkort.
Handelsbanken skyddar sina egna datasystem för att minska risken för bedrägeriförsök. För
att öka säkerheten erbjuder de inlösenssystemet Ecster för sina företagskunder. För att inneha
ett inlösenavtal med Handelsbanken är kravet att använda sig av en godkänd och certifierad
betalväxel. Betalväxeln måste gå igenom bankens tester för att öka säkerheten.
Respondent 2. SEB
Det finns individer som är osäkra och motvilliga till att använda sig av digitaliserade
betalningstjänster. Därför är SEB noga med att informera kunderna om vilka åtgärder som ska
vidtas vid borttappad mobil eller bankkort. Bankkunderna måste meddela banken vid
misstanke om bedrägeri för att de ska kunna spärra betalkortet eller tjänsterna som finns i
mobilen, exempelvis BankID och Swish. Många gånger uppstår bedrägerier för att
användaren har råkat lämna ut personliga kontouppgifter samt koder till en obehörig person
eller hemsida. Där den obehöriga parten utgett sig att vara någon som de inte är. SEB
informerar sina användare om hur de ska använda dessa tjänster på ett vaksamt sätt. SEB har
en särskild avdelning som följer kunders transaktioner som avgör om transaktioner som utförs
är ett normalt handlingssätt för just den kunden, är det inte det spärras kortet. När detta sker
ringer kunden in till kontoret och undrar varför kortet inte fungerar, detta är ett effektivt sätt
att förhindra eventuella bedrägeriförsök. Om det sker fel vid överförandet av en transaktion
får den bankkunden tillbaka sina pengar.
Det sker mycket kortbedrägerier, skulle en bankkund utsättas måste de skicka in en
reklamation. SEB är villig att hjälpa kunderna gällande obehöriga kort och Swish
transaktioner, såvida personerna inte har handlat på ett oaktsamt sätt. Responsen från
bankkunderna brukar vara positiv vid implementering av nya säkerhetsåtgärder, men det finns
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individer som inte uppskattar nya säkerhetsmetoder då de anser att systemet blir för krångligt.
Generellt vill de flesta bankkunder att banksystemet ska vara säkert. I takt med att nya digitala
betalningsalternativ uppkommer ökar även behovet av verifiering, en vanlig metod som
används är Touch ID.
Respondent 3. Swedbank Sjuhärad
Swedbank Sjuhärad har en säkerhetsansvarig som arbetar med både intern och extern
säkerhet. Swedbank har däremot en hel enhet som arbetar med dessa frågor. Respondenten
påpekar att kunden ansvarar för att se till att förhålla sig till bankens villkor. Kort är ett typiskt
exempel där bedrägerier sker. Då obehöriga parter får tillgång till kortinformation när kort blir
skimmade. Respondenten menar att de försöker spärra korten om kunden meddelar banken
vid misstankar om bedrägeri. Banken erbjuder även konceptet nyckelkund, i det ingår IDskydd för att öka säkerheten. Swedbank har ett nära samarbete med Entercard där kreditkorten
tillkommer med en funktion som erbjuder kunden en tjänst som används för att upptäcka
bedrägerier. Om köp utförs på platser där användaren vanligtvis inte handlar, kontaktas
kunden för verifikation och i vissa fall spärras kortet. Swedbank Sjuhärad försöker skriva om
kortförsäkring på sin hemsida för att informera kunderna. Respondenten menar att det är
viktigt att kunden har ett aktsamt beteende, att ingen främmande person får tillgång till
kortuppgifter. Banken polisanmäler alla fall om misstänkt bedrägeri. Bankkunderna kan
lämna in en reklamation som är ett försök till en kompensation. Bara för att det finns en
reklamationsmöjlighet betyder det inte att kunden får tillbaka sina pengar, bankkunden har
dock rätt att få sitt fall prövat. Banker måste följa lagar och direktiv som exempelvis
penningtvättsdirektivet, kraven innefattar att förstå kundens penningflöden. De digitala
betalsätten ställer högre krav på banker, då de måste kontrollera kundens Swish betalningar
och överföringar för att kunna förhindra bedrägeri och penningtvätt.
Respondent 4. ICA Banken
Kunderna får anvisningar om hur de ska hantera sina kort och vad som kan vara bra att tänka
på vid användandet av korten. Ett av de råden är att kortet och koden inte skall förvaras på
samma ställe. Ett annat är att använda ett kreditkort istället för ett kontokort om bankkunden
vill ha ett starkare konsumentskydd, där konsumentkreditlagen träder in. Därmed är ett
kreditkort att föredra framför ett bankkort, särskilt vid köp av varor eller flygresor på nätet då
företag löper en risk för likvidation. Om bankkunderna får för mycket information om
säkerhetsåtgärder kan det leda till att osäkerheten kring systemen ökar, då kommer de att
börja ifrågasätta systemen istället. Fördelen med digitaliserade betalningsalternativ är att
transaktioner kan spåras om det uppstår felaktigheter. Detta är ett sätt att skydda användarens
integritet och för att säkerhetsställa att penningflöden som kommer in till banken inte är
olagliga. Om en obehörig person kommer över en användares BankID är det banken som
ansvarar för förlusterna. När det gäller blipp funktionen är det väldigt lite bedrägerier som
förekommer, då funktionen har en låg beloppsgräns. Betalkortet som innehas behöver inte
vara öppet för användning i hela världen då kunden själv kan bestämma vilken världsdel
kortet ska fungera i. Alla bedrägerier som sker rapporteras till Mastercard, upptäcker
Mastercard att det sker för mycket bedrägerier i en butik får den butiken en tillsägelse. De
mobila betalningstjänsterna anses vara säkrare att använda, eftersom de mobila
betalningstjänsterna innehar en helt annan kryptering.
Respondent 5. DIBS Payment Services
Vid arbete med digitala kortbetalningar på nätet, måste regelverket Payment Card Industry
Data Security Standard (PCI DSS) följas. Regelverket gäller alla som hanterar betalningar på
nätet, i syfte att öka säkerheten. Respondenten menar att Swish inte är en säker
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betalningsmetod vid utförande av köp på nätet, eftersom det inte finns någon form av garanti,
då kunderna gör en förskottsbetalning. När det gäller faktura och kortbetalningar finns det ett
skydd mot detta. Det finns sålunda en intressant synvinkel kring vad som är säkert och vad
som uppfattas att vara säkert.
DIBS talar om för sina kunder om hur säkra lösningarna de erbjuder är samt vilken kryptering
de använder. Detta är viktigt då de erbjuder certifierade betalningslösningar. Respondenten
menar på att säkerhet i sig är ett brett begrepp som kan vara svårt att definiera. Om
felaktigheter inträffar vid en betalningstransaktion har kunden en möjlighet att få tillbaka
pengarna från banken. Respondenten tror inte att det finns något betalsätt som är fullständigt
säkert däremot går det att göra betalningsalternativen säkrare med hjälp av teknologin. Många
väljer att använda sig utav DIBS som en betalningslösning, eftersom de erbjuder certifierade
betalningsalternativ. Det är jobbigt och kostsamt för företag att bli certifierade, därför blir det
lättare att använda sig utav en tredjepart som inriktar sig på dessa betalningstjänster.
Respondent 6. Företag X
Vid säkerhetsåtgärder gör den tredjeparten en löpande riskbedömning och kontrollerar hur
ofta kunden utför ett köp, tiden som köpet utförs samt kundhistoriken. Om ett ovanligt köp
utförs nekas köpet då begär applikationen ytterligare information för att köpet skall kunna
genomföras. Applikationen är låst med pinkod och Touch ID detta innebär att
betalningsalternativen blir säkrare. Om det sker en transaktion som nekas flaggas denna upp i
systemet. En transaktion kan även nekas om individen har bytt telefonnummer, då vet inte
företaget vem det är som använder sig utav applikationen. Företag X menar att för mycket
information om säkerhetsåtgärder kan få en negativ effekt istället för en positiv. Användarna
kan uppfatta det som att betalningsalternativet inte är säkert om det ständigt informeras om
nya aspekter. I applikationen lagras inte kortinformationen med hjälp av programmet blåtand,
Om mobilen skulle bli borttappad kan ingen obehörig person betala med mobilen. Om en
obehörig transaktion utförs är det individen som ansvarar för förlusterna, om användaren har
varit oaktsam. Har användaren varit aktsam är det inte användaren som ansvarar för den
förlorade förlusten.
4.3.4 Kostnadseffektivitet
Respondent 1. Handelsbanken
Att betala med kontanter är dyrt och osäkert. Med mycket kontanter ökar risken för rån i
butiker och bankkontor som ska hantera kontanter. De digitala sätten är mycket billigare än
kontanterna. Handelsbanken kan erbjuda en kund som säljer via Swish en datafil som
innehåller alla transaktioner som gjorts som de kan läsa in i sitt bokföringsprogram.
Användarna behöver inte sitta manuellt och pricka in det som de har sålt för via Swish. Varje
dag får de en fil på de transaktioner som har utförts, som sedan levereras till internetbanken
eller en FTP-programvara för en säker uppkoppling. Respondenten menar att det blir mer
kostnadseffektivt och lättare att upptäcka felaktigheter, då kunden får tillgång till alla köp som
kopplas till sin programvara. Sedan får användarna även en fellista om det skulle finnas
avvikande transaktioner, då behöver handläggaren inte pricka av alla transaktioner. Det
uppstår mindre risk för manuella fel och processen blir smidigare och bokföringen
underlättas. Respondenten menar att bankens egen bokföring är helt automatiserad då det
genomförs miljoner transaktioner dagligen.

26

Respondent 3. Swedbank Sjuhärad
De digitala sätten är mer kostnadseffektiva och det är anledningen till varför dessa tjänster är
kostnadsfria för kunderna. De digitala tjänsterna har en fast kostnad som är oberoende av hur
många räkningar som bankkunden betalar. Allt kunden gör med en handläggare på
bankkontoren idag kostar mer, det är höga kostnader med administration,
transaktionskostnader, pappersarbete, personal som sköter ärenden, banklokal och alla
extratjänster som tillkommer med en fysisk bank. Det är därför billigare för banken att kunden
utför dessa tjänster själva.
Respondent 4. ICA Banken
Fördelen med mobila betalningar är att kvittona på köpen tas emot elektroniskt, det är mer
effektivt för företaget och mer skonsamt för miljön då det sker en besparning på resurser. Det
är mer kostnadseffektivt med de digitala betalningssätten än med det traditionella
betalningssättet med kontanter. Eftersom hanteringskostnaden för kontanter är betydligt
dyrare. Digitala bokföringssystem är mer kostnadseffektiva för företaget. Mastercard har
bland annat ett clearingnummer som bokför alla transaktioner. Trots att det är lättare att
upptäcka fel med ett digitaliserat bokföringssystem kan bokföringen ändå löpa på, utan att fel
upptäcks. Fördelen med digitalisering är att det finns en spårbarhet vid upptäckandet av fel.
De digitala betalningstjänsterna har underlättat bokföringen, trots det innehar de flesta banker
stora redovisningsavdelningar, för att utreda de fel som uppstår i bokföringen.
Respondent 5. DIBS Payment Services
DIBS påpekar att de digitaliserade betalsätten är mer kostnadseffektiva. Den stora skillnaden
är hanteringskostnaden, samt även kostnaderna för värdetransporter. Hanteringskostnaden
kommer att öka dramatiskt med tanke på att det kommer finnas mindre kontanter i samhället
de närmaste 20 åren. Det betyder att den sista miljarden kommer att bli dyr att hantera.
Respondent 6. Företag X
Med mobila betalningar kan företaget få en uppfattning om vad användarna köper, detta
medför att rätt tjänster kan marknadsföras till rätt personer. Med hjälp av detta system kan
företaget i förväg veta vilka investeringar som ger resultat. Respondenten påvisar att de
mobila betalningstjänsterna utgör en enorm kostnadsbesparing. De kostnader som berörs mest
är kortkostnader, transaktionskostnader samt tillverkningskostnader.
4.3.5 Acceptans av betalningstjänster
Respondent 1. Handelsbanken
Det är viktigt för Handelsbanken att anpassa sig efter människors beteenden. Respondenten
indikerar på att yngre personer framöver enbart kommer att ha med sig mobilen när de
handlar. Framtill nu går det inte att handla med Swish i många butiker därför är det
fortfarande nödvändigt att ha med sig ett betalkort. Däremot antyder Handelsbanken att det är
positivt att allt fler kunder använder Swish, då respondenten anser att fördelarna överväger
nackdelarna när det kommer till digitala betalningar.
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Respondent 2. SEB
Det finns många kunder oavsett ålder som är villiga att använda sig utav de nya
betalningstjänsterna, trots att de inte är tekniskt kunniga. SEB får därmed guida många
bankkunder genom att lära dem att använda de digitala betalningstjänsterna. De digitaliserade
betalningsalternativen drar ner på kostnader för värdetransporter och det görs resursmässiga
besparingar vad gäller miljön. De digitala betalningssätten bidrar till kostnadsbesparingar,
därmed ökar kostnadseffektiviteten. Samtidigt som de digitala redovisningsprogrammen
bidrar till att bokföringen underlättas.
Respondent 3. Swedbank Sjuhärad
Respondenten menar att det har varit ett positivt utfall av Swish, då allt fler kunder ansluter
sig till betaltjänsten. Uppenbarligen anser kunderna att det är en bra tjänst, då banken ser en
enorm ackumulering. Trots det tror respondenten att vissa kunder fortfarande är skeptiska till
digitala tjänster, detta gäller inte enbart äldre personer utan även andra som inte är tekniskt
insatta. Det kan bero på att många hade en tillit till säkerhetsdosan och övergången till
BankID är omtumlande. Respondenten menar att om användarna inte har tillräckligt med
kunskap skapas en osäkerhet, detta arbetar banken med att förebygga. Ibland upplever
bankkunderna att det blir rörigt när nya säkerhetsåtgärder införs, många blandar ihop pinkoder
och då spärras kortet av. Banken menar att kunderna i många fall inte alltid förstår att det är
en säkerhetsåtgärd. Därför försöker de vara ute i god tid med ny information, för att
bankkunderna inte ska känner en osäkerhet kring förändringar. Swedbank Sjuhärad är en bank
som är för digitalisering och banken har tidigare gjort ett försök att implementera ett digitalt
betalsätt, men det var för tidigt för marknaden, då bankkunderna inte riktigt hängde med i
utvecklingen. Sedan tror respondenten att det kommer ta ett tag innan de digitala
betaltjänsterna får ett genomslag.
Respondent 4. ICA Banken
EU vill få igång digitaliserade betalningssystem. Sverige är ett land som har kommit långt i
utvecklingen av framförallt autentisering vid digitala betalningsalternativ. EU vill skärpa ehandeln och avser att köp inte enbart ska kunna genomföras med kortnummer, utan även ske
genom en autentisering via en säkerhetsdosa eller BankID. Många länder i världen saknar
liknande lagar och därmed löper dessa länder en högre risk att utsättas för bedrägerier.
Därmed ställs det mycket högre krav på bankerna, för att de skall kunna hänga med i
utvecklingen. I samband med lansering av nya tjänster vill media gärna uppmärksamma de
brister som finns i dessa system. ICA banken var först ut med kontaktlösa betalningar, därmed
medförde det en fråga kring säkerheten gällande denna form av betalning. Sverige är väldigt
tillmötesgående när det gäller nya betalningsalternativ. Vissa EU-länder vill få igång
kortanvändningen eftersom pengarna hamnar i systemet. Nackdelen med de digitala
betalningssystemen är att det finns ett teknikberoende. Istället för att en
pensionärsorganisation skall lägga resurser på att behålla kontanterna i samhället handlar det
mer om att lägga resurserna på att utbilda de äldre gällande dessa system. För att de
digitaliserade betalningssystemen skall kunna fungera måste invånare i ett land ha tillit till
samhället samt dess medborgare.
Respondent 5. DIBS Payment Services
DIBS är för digitaliserade betalningstjänster, det är viktigt att tjänsterna är enkla och bekväma
för användarna. Det som är viktigt att förstå när det kommer till e-handel är att många gillar
en viss typ av betalsätt, alla gillar inte samma betalsätt. Anledningen till varför många inte
betalar med mobilen är för att det är jobbigt att behöva ha en diskussion om hur betalningen
ska ske, när användarna vanligtvis använder sig utav ett betalkort. Användarna vill inte tänka
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på hur de ska betala, det ska helst fungera automatiskt. Samsung Pay har en begränsad
lösning, då användaren måste ha en mobil av rätt modell som behöver vara anslutet till ett
betalkort. Dessa betalsätt kommer på sikt att bli en naturlig del av betalmarknaden, för
tillfället är de dock inte det. Läderplånboken kommer att försvinna när allt innehåll flyttas till
mobilen. Denna utveckling går inte snabbare på grund av två huvudorsaker. Det ena är att
människor är lata och det räcker med att hålla reda på mobilen. Den andra orsaken är den
motverkande kraften, rädslan. Människor blir rädda när de inte förstår tekniken och många
tror därför att det finns stora risker med kontaktlösa betalningar. Fördelarna med
digitaliserade betalningar måste vara fler än nackdelarna för att individer ska kunna förändra
sitt beteende, detta var det ena motståndet. Det andra motståndet är att tekniken också kräver
tekniska lösningar, då skulle BankID kunna behöva certifieras överallt.
Respondenten antyder att det kommer dröja mer än fem år innan 50 % av de vanliga
plånböckerna är borta. Året 2012 kom det fram nya betalningslösningar och dessa system
lyckades inte. Tiden måste vara mogen för att människor ska kunna vara beredda på att
förändra sitt betalningssätt. Ett exempel är självscanning som är tillgänglig i en ICA eller
Konsum butik. Denna betalningsmetod lanserades för 10 år sedan, trots det är det inte många
som använder det alternativet. För tillfället är det här marginal företeelser, dessa system har
ännu inte har slagit igenom. Dessa betalsätt kommer säkert på sikt att bli en naturlig del men
fram tills nu är de inte det. En motkraft är EU, som arbetar med att försöka harmonisera
betalmarknaden. Det finns ett direktiv som heter Payment Service Directive II (PSD II) som
syftar till att tvinga de inre marknaderna att vara harmoniserade. Det pågår två utvecklingar
med det globala som blir allt mer fragmenterat. Då Europa strävar efter en enhetlig marknad,
där målet är att exempelvis en spanjor ska kunna beställa varor från en svensk butik. Där
spanjoren ska kunna betala på det sättet hen vill och få det levererat som hen vill. Det kommer
att hända extremt mycket de närmaste fem åren.
Respondent 6. Företag X
Respondenten indikerade på att användning av mobila tjänster som Apple pay avtar, då
användarna inte finner någon anledning att sträcka sig efter mobilen när de utför en betalning.
Det är inte tillräckligt att ersätta A med B, utan det nya alternativet som införs måste tillföra
något mervärde som gör att individerna väljer att betala med mobilen istället för betalkortet.
Det handlar om att titta på vad det är som den nya betalningsmetoden medför. Den nya
betalningsmetoden måste föra med sig något som är attraktivt för både användarna samt
utgivaren av dessa tjänster. Ur ett affärsmässigt perspektiv måste de mobila
betalningstjänsterna som lanseras medföra en form av mervärde för att de skall kunna får ett
genomslag. Sverige ligger ca fem år före i tiden gällande digitaliserade betalningssätt vid
jämförelse av övriga länder. Kontantsamhället i Sverige håller på att dö ut. Företag X är
verksamma i städer som har ett stort internationellt inflytande där en stor andel av
befolkningen använder sig av företags X betalnings applikation. Exempel på mervärde kan
vara att göra ett betalningssystem lättare både för handlare samt de aktiva aktörerna på
marknaden eller tillföra ett belöningssystem. Detta är ett resonemang som många aktörer inte
resonerar kring, dock är det en viktig punkt som behöver belysas.
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5 Analys
I analysen kommer litteraturöversikten samt empirin att sammanställas, det kommer även att
ske en koppling kring de vetenskapliga teorierna. Resultatet av denna koppling kommer att
framställas i både gemensamma samt särskilda aspekter.
Samtliga respondenter anser att satsningar inom digitalisering är av väsentlig betydelse, för att
kunna upprätthålla jämna steg med tekniken. De flesta respondenter arbetar inte med att
utveckla egna betalsystem utan de väljer att ansluta sig till befintliga tjänster som de finner
relevanta. Flertalet respondenter anser att användandet utav Swish ökar stadigt, då tjänsten
underlättar att genomföra köp samt överföringar till andra användare. Samtliga respondenter
anser att användandet av smarttelefoner kommer att underlätta att fler individer beslutar att
använda sig utav mobila betaltjänster, Vilket är en fördel för de digitaliserade
betalningstjänsternas utveckling. Rathore (2016) menar att smarttelefonen har bidragit till att
betalningsmetoderna börjar röra sig mot mobila betalningstjänster, vilket innebär att mobilen
framkallar en form av en digitaliserad plånbok. Samtliga respondenter håller med om att den
digitaliserade plånboken börjar få en framfart. Respondenterna menar dock att mobilbetalning
inte har fått något vidare uppsving ännu, utan de menar på att det ligger längre fram i tiden.
Några respondenter anser dock att det ligger väldigt långt fram i tiden. Rathore (2016)
poängterar att införandet av en digital plånbok leder till ett kontantlöst samhälle. Vilket
samtliga respondenter även poängterar, varav en respondent poängterade extra tydligt med
citatet "Kontantsamhället i Sverige håller på att dö ut". Rathore (2016) samt de flesta
respondenterna lyfter fram att Sverige ligger långt fram med sina digitaliserade
betalningstjänster ur ett globalt perspektiv.
Rathore (2016) lyfter fram de senaste mobila betalningslösningarna Apple pay, Google wallet
och Samsung pay, där Samsung pay är den aktören som börjar bli mest aktiv enligt
majoriteten av respondenterna. Flera av respondenterna kommer börja lansera Samsung pay,
vilket respondenterna är positiva till. Det finns dock en respondent som har en stark
invändning mot dessa nya betalsystem, där respondenten tydligt framför att tjänsterna är
meningslösa. Respondenten syftar på att ett nytt betalningssystem måste tillföra något
mervärde för att innovationen skall kunna få ett genomslag. Två av respondenterna hänvisar
till lanseringen av Appel pay i USA, där den ena respondenten menade att många till en
början laddade ner betalningstjänsten, men använde tjänsten endast ett fåtal gånger. Detta på
grund av att användarna inser att det är svårt att veta vilka handelsföretag som erbjuder det
betalningsalternativet, vilket är en utmaning. Då det är besvärligt för användarna att behöva
föra en diskussion om hur betalningen skall ske. De flesta respondenterna syftade på att nya
funktioner ställer vissa krav på användarna. Många utav de nya tjänsterna kräver en
uppdaterad mobil, då nya metoder inte fungerar på gamla enheter. En respondent framför att
de nya betaltjänsterna som Samsung pay har en begränsad lösning. Användarna av
betaltjänsten måste inneha en mobiltelefon av rätt modell som är anslutet till ett bankkort,
samtidigt låser sig betaltjänsten upp sig till specifika användare. En lyckad betalningstjänst
måste vara tillgänglig för alla användare. Dessutom kan det uppstå en problematik då alla
banker inte är anslutna till de nya betaltjänsterna, och som bankkund är användaren begränsad
till det utbud som banken erbjuder.
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Den problematiken som föreligger med de nya betalningsmetoderna är att de flesta butiker
inte erbjuder ett inlösenssystem för dessa betalningsmetoder, därmed blir
betalningsmöjligheten begränsad. Det existerar liknande svårigheter med kontaktlösa
betalningsalternativ. Trots att de nya betalningstjänsterna är enkla samt effektiva hindrar
tillgängligheten många från att använda sig utav dessa system. Det innebär att nya funktioner
som introduceras inte är kompatibla med gamla enheter, för att tjänsterna skall vara
användarvänliga måste de vara användbara i ett flertal butiker. Om fler butiker erbjuder
kortläsare som tillåter nya betalningsmetoder kommer fler att vilja testa de alternativen. Detta
kommer betyda att allt fler betalningar kommer att genomföras via digitala transaktioner och
framtiden kommer att innebära ett kontantlöst samhälle. Tillgängligheten medför att
kortbetalning blir en överlägsen betalningsmetod som de flesta använder sig utav. Singh
(2009) indikerar att det finns olika faktorer som påverkar att individer väljer ett specifikt
betalningssätt. De viktigaste faktorerna är användarvänlighet, säkerhet och framförallt
tillgänglighet. Det kontaktlösa kortet kommer förmodligen vara det alternativ som många
individer kommer att föredra. Vid användandet av det kontaktlösa betalningskortet kan
övergången till mobila betalningstjänster underlättas, då det handlar om att sträcka sig efter
mobilen för att blippa eller scanna in istället för att sträcka sig efter kortet.
Det är ingen skillnad för en individ att sträcka sig efter telefonen kontra betalkortet, dessutom
brukar individer inneha ett betingat beteende. Det innebär att individer föredrar att göra det
som de är vana vid, vilket i detta fall är att använda plastkortet som betalningsmedel. Därmed
kan en av de största utmaningarna anses vara att få individerna att ändra sitt beteende kring
betalningar. Respondenten menar på att tillförandet av ett mervärde kan vara i form av att det
antingen blir lättare för en individ att använda sig av betalningssystemet eller att använda sig
av ett belöningssystem. Belöningssystem är det mervärde som respondenten har
implementerat i sin verksamhet, vilket visar sig vara resultatinriktat. Genom att inneha en
form av belöningssystem i sin betalapp, sparar användarna pengar på att använda den mobila
betalningstjänsten istället för plastkortet. Detta ger således individerna en anledning att
sträcka sig efter mobilen vid handel, istället för plastkortet. Den andra respondenten sticker ut
från mängden och menar att dessa innovativa mobila betalningstjänster inte riktigt kommer att
få ett genomslag, då dessa tjänster inte medför någon form av mervärde för användarna.
Davis (1989) menar på att Technology Acceptance Model (TAM) används för att förutse
enskilda individers godkännande av ny teknik och informationssystem. Davis (1989) påpekar
att de viktigaste faktorerna för den faktiska användningen av den nya teknologin är enkel
användning och upplevd nytta. Dessa två faktorer påverkas av externa variabler, som sociala,
kulturella och politiska faktorer. En av respondenterna menade även på att enkel användning
är en viktig faktor för att fler användare ska ansluta sig till nya system. Davis (1989) resonerar
kring teorin ”percieved usefulness” som syftar på att individer använder ett system för
upplevd nytta. En respondent tror dock att användning av nya system ökar, om den nya
tjänsten medför ett mervärde. Tillkommer det ett mervärde med den nya tjänsten kommer det
i sådana fall att tillföra något utöver användarens förväntan om upplevd nytta. En respondent
påpekade att användare inte gillar funktioner som är för krångliga, detta håller Davis (1989)
med om i teorin ”Percieved ease-of-use”som menar att enkel användning är en viktig faktor
om det nya systemet ska accepteras av flertalet individer.
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(Rogers 1983) Diffusion of innovation teori används för att förklara anpassning av en ny idé,
ett nytt beteende eller en ny produkt. Faktum är att anpassningen inte sker samtidigt för alla
individer i ett samhälle. Det är en lång process där vissa individer är mer benägna att anpassa
sig fortare än andra, vilket är en utmaning som de digitaliserade betalningstjänsterna står
inför. Det förklaras av att många inte riktigt väljer att använda sig utav de digitala
betaltjänsterna direkt när de lanseras på marknaden. Det tar tid för vissa och det finns även de
som tvivlar på de nya tjänster som uppkommer. Några respondenter menar på att vissa är mer
benägna att prova nya idéer, då det finns en grupp som vill vara med i utvecklingen.
Majoriteten av respondenterna håller dock med om att det behövs teknisk kunskap eller
intresse för att kunna vara villig att tillmötesgå nya betalningsmetoder. Andra som är lite mer
motvilliga kan ibland dras med i utvecklingen för att de utsätt för ett socialt tryck. En central
del som (Rogers 1983) lyfter fram är att implementering av en ny idé kan vara svår, trots att
den har uppenbara fördelar. Samtliga respondenter menar på att omgivningen måste vara
mogen samt redo för en typ av betalningsmetod. Vilket förklarar (Rogers 1983) resonemang
kring att några innovationer har en lång tidsperiod mellan tidpunkten den lanseras och
tidpunkten den blir fullt tillämpbar.
Ett exempel på en innovation som de flesta av respondenterna belyser är det som även
Rathore (2016) nämner, Samsung pay samt Apple pay. Där respondenterna menar på att
lanseringen av dessa tjänster har skett, men att tillämpningen av dessa tjänster inte har skett
fullt ut. Detta beror på att omgivningen inte är redo för dessa tjänster ännu, men att
omgivningen kommer att bli det på sikt. Därmed står banker samt företag som tillhandahåller
digitaliserade betalningslösningar inför en ytterligare utmaning, där de måste försöka att
accelerera diffusion of innovations, för att kunna förkorta denna tidsperiod mellan lansering
samt tillämpbarhet. (Rogers 1983) för dessutom ett resonemang kring att kommunikation är
ett viktigt verktyg för att individerna skall kunna inse fördelarna med innovationen. Detta kan
anses vara ett väsentligt verktyg för att kunna arbete med de utmaningar som digitaliserade
betalningstjänster står inför.
Vilken form av innovationsbeslut en digitaliserad betalningsmetod innehar är av väsentlig
betydelse gällande acceptansen av betalningsmetoden samt den tidsperioden för
implementering av betalningsmetoden, som (Rogers 1983) nämner. Valfria innovationsbeslut
kan anses vara svåra att förutspå för organisationer, om majoriteten av omgivningen är
accepterande mot den nya innovationen eller inte. Kollektiva innovationsbeslut kan anses vara
det bästa alternativet, eftersom beslutet kommer från en ömsesidig förståelse från samhällets
invånare. Utifrån detta innovationsbeslut finns det en medvetenhet om omgivnings acceptans.
Mynidigheternas innovationsbeslut kan anses vara påtvingande för samhällets medlemmar.
Vilket kan resultera i att en grupp medlemmar blir motstridiga mot denna nya innovation, där
dessa individer kanske inte hade varit det om istället var ett kollektivt innovationsbeslut.
Därmed kan Myndigheternas innovationsbeslut anses vara ett hinder som utgör en utmaning
för banker samt företag som tillhandahåller digitaliserade betalningslösningar. Därför måste
dessa organisationer fokusera mer på verktyget kommunikation, där de förmedlar fördelen
med innovationen.
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Johnson (2011) beskriver att det är media som tenderar att skapa en viss misstänksamhet
kring nya mobila betalningssätt som lanseras. En respondent menar på att media inte alltid
berättar hela sanningen när en bedrägeriskandal uppstår. Därmed skapas det falska rykten
kring många digitala betalningssystem. Trots att fler väljer att ansluta sig till digitala
betaltjänster finns det fortfarande en del individer som är skeptiska då de tror att det innebär
stora risker med kontaktlösa betalningar.
En av respondenterna påpekade att det finns en intressant synvinkel kring vad som är säkert
och vad som uppfattas att vara säkert. Respondenten menar på att säkerhet i sig är ett brett
begrepp, som kan vara svårt att definiera. De nya betalningsmetoderna behöver inte vara
säkrare jämfört med tidigare betalningsalternativ. Rathore (2016) samt Johnson (2011)
påpekar att de mobila betalningsmetoderna är säkrare än kortbetalningar, på grund av
krypteringen som sker i mobilen. Detta håller de flesta av respondenterna med om, vilket är
en fördel för de mobila betalningstjänsternas framfart.
Samtliga respondenter påpekade att det sker satsningar inom säkerhet, för att säkerhetsställa
för användarna att de digitala betalningssätten fungerar. Fitzgerald (2011) konstaterar att de
flesta finansiella institutioner på senare tid har blivit offer för kredit eller bankkorts
bedrägerier. Därför behövs det lagar i syfte att bekämpa bedrägerier samt illegal åtkomst av
konton. Det är av väsentlig betydelse för företag att använda sig utav olika former av
autentisering och intrångsförebyggande teknik för att motverka bedrägerier. Några av
respondenterna påvisade att när användarna misstänker att de utsatts för bedrägeri kan de göra
en reklamation till banken. Kravet på att användaren skall kunna få tillbaka sin förlorade
förmögenhet är att bedömningsunderlaget skall vara trovärdigt, ibland ersätts den utsatta
personen, tillvägagångssättet beror dock på situation samt omständighet. Vilket kan vara en
form utav utmaning för tilliten till de digitaliserade betalningstjänsterna, eftersom individer
troligtvis hade haft en högre tillit till en tjänst som innehar en garanterad försäkring vid
förlust. Mestadels handlar det om att kortnumret hamnat hos fel personer, detta sker oftast i
samband med utlandsresor. Flera respondenter anser att liknande situationer uppstår och att
det sker när ett kort blir skimmat vid en kortterminal. Tilliten till banken ökar om det finns en
medvetenhet kring användarna att de kan få hjälp om de utsätts för felaktiga transaktioner.
Romeo (2016) hänvisar till en studie som visar att det finns en korrelation mellan ett riskabelt
beteende och förväntningarna av bedrägeri. För att kunna reducera denna risk arbetar några av
respondenterna med att informera sina användare om vad som betraktas vara riskabelt
beteende. Ett riskabelt beteende anses vara att inneha betalkortet och pinkod tillsammans,
inneha för mycket pengar på kontot som är kopplat till kortet, att lämna ut kortuppgifter till en
obehörig person eller hemsida samt hur kortet bör hanteras. Respondenterna menar att
användaren har ett ansvar att kontakta banken vid misstanke om kortbedrägeri, för att banken
ska kunna spärra kortet. En respondent nämnde att de polisanmäler alla fall där det fanns
misstanke om att ett brott har begåtts. De andra respondenterna menar att för mycket
information kring säkerhetsåtgärder kan medföra att användarna istället blir skeptiska.
Därmed anser dessa respondenter att användarna skall använda sunt förnuft. Detta uttalande
kan uppfattas lite som kontroversiellt, eftersom användarna kan inneha olika uppfattningar om
vad sunt förnuft innebär.
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En respondent menar på att det inte finns någon skillnad mellan kortbetalning eller
mobilbetalning vad gäller säkerhetsaspekten. Vilket det däremot gör enligt de resterande
respondenterna. En central del som Johnson (2011) belyser är att de aktörer som erbjuder
digitaliserade betalningssystem måste arbeta mer med att informera användarna om dessa
system samt vara noga med att berätta hur individernas förmögenhet och information är
skyddad. Det gäller att utbilda individerna om de nya betalningssystemen som lanseras på
marknaden, för att kunna reducera de misstankar som finns kring dem. Ett fåtal respondenter
belyste att detta borde förbättras. Det var dock en respondent som påvisade detta extra tydligt
och menade på att det gäller att inte förbise en viss målgrupp, som exempelvis den äldre
generationen. Det handlar istället om att satsa resurser på att utbilda de målgrupper som
kanske inte har det lika lätt att förstå sig på de nya systemen. Samtidigt finns det en
respondent som menar på att de målgrupper som har svårigheter att ta till sig dessa nya
system ändå har viljan att lära sig den nya tekniken. Romeo (2016) menar på att få aktörerna
att engagera sig i att utbilda sina användare är en utmaning som de står inför.
Vidare resonerar Romeo (2016) kring att implementeringen av nya säkerhetsåtgärder är en
kulturell utmaning, då användarna oftast klagar. De flesta respondenterna menar på att
införandet av nya säkerhetsåtgärder brukar gå bra med förutsättning att åtgärden inte är för
svår samt att det till och med kan vara underlättande, ett exempel på detta är Touch ID. Det
finns dock en respondent som menar på om en åtgärd blir för krånglig kommer den åtgärden
inte att fungera då individerna föredrar att det skall vara enkelt och effektivt. Romeo (2016)
antyder att ett sätt att uppnå en hög kortsäkerhet innebär att alla parterna i transaktionskedjan
dvs. användarna, köpmännen, bankerna samt kreditkortsföretagen måste ge sitt fulla stöd.
Vilket parterna börjar göra genom att samtliga respondenter visar att det finns särskilda
avdelningar som arbetar med säkerhetsfrågor, många användare enligt några respondenter är
villiga att lära sig, bankerna har reklamationsrätt samt att två respondenter indikerar att EU
börjar stifta nya lagar som ska medföra att användandet av digitala betalningsmetoder blir
säkrare. Detta är något som även Parusheva (2015) resonerar kring då det under de senaste
åren skett en procentuell ökning av bedrägerier gällande icke närvarande transaktioner, som
utgjort en stor del av de befintliga bedrägerier som sker. Därför uppstod det en “EMV
migration”, där magnetremsan på betalkortet ersattes med ett chip, detta på grund av att
betalkort med chip är betydligt svårare att skimma än betalkort med magnetremsa. Detta är en
metod som infördes för att kunna förhindra bedrägerier. Respondenterna erbjuder sina
användare endast betalkort med chip, på grund av att minska risken för bedrägerier. Romeo
(2016) poängterar att Europas tidiga implementering av ”EMV” kort med pinkod, är en av
anledningarna till att antalet kortbedrägerier i de europeiska länderna är lägre, vid jämförelse
med övriga länder.
Dagens teknik gör att system kan bli säkrare i samband med digitaliseringen, då det blir
lättare att spåra och kontrollera transaktioner. Tillkomsten av nya betalningsmetoder behöver
inte nödvändigtvis betyda att de moderna betalningsalternativen är säkrare. Några
respondenter menar på att det inte finns något betalningsalternativ som är fullkomligt säkert,
det går dock att göra systemen säkrare med hjälp av teknologin. En befintlig fördel med de
digitaliserade betalningssystemen är att vid utsättandet av bedrägeri finns det en möjlighet till
spårbarhet, då det går att spåra om pengarna hamnat hos en obehörig part.
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Flertalet respondenter ansåg att det var väsentligt att använda sig utav en certifierad tredje part
som tillhandahåller digitala betalningslösningar, där den tredjeparten ansvarar för
verksamhetens betalväxel. I takt med att digitaliseringen utvecklas, ställs det högre krav på
företag att förhålla sig till lagar samt direktiv om bedrägeri och penningtvätt. Kraven ställs på
framförallt banker samt företag som arbetar med digitala betalningar på nätet. Daniali (2014)
ser inte endast fördelar med den tekniska utvecklingen utan menar att bedrägerier kommer att
bli allt mer innovativa och komplexa. Daniali (2014) nämner att det därför behövs riktlinjer
och standarder för internationella säkerhetsfrågor för att motverka penningtvätt och
bedrägerier. De direktiv och lagar som tillkommer ställer höga krav på banker och företag för
att öka säkerheten gällande digitala betalningar och e-handel.
En av respondenterna antydde att tiden måste vara inne, för att individer ska vara beredda på
att förändra sitt betalningssätt. Hittills har mobila betalningsalternativ varit marginal
företeelser, som ännu inte har slagit igenom. En av respondenterna menade att en motkraft
som hindrar e-handeln är EU. Direktivet Payment Service Directive II (PSD II) syftar till att
tvinga de inre marknaderna att vara harmoniserade. Det blir svårt för företagen att själva
bestämma vilka målgrupper de ska rikta sig till samt vilka betalningsalternativ som ska vara
tillgängliga, då det är svårt att skapa en enhetlig marknad. Donnelly (2016) avser dock att
PSD II representerar EU-kommissionens försök att komma till rätta med den kraftiga
tillväxten i digitala betalningsmetoder och den föränderliga miljön där sådana betalningar
sker. Trots att direktivet avser att underlätta gränsöverskridande handel menar Donnelly
(2016) att det fortfarande existerar utmaningar som direktivet bör ta itu med.
För att ett företag skall kunna vara konkurrenskraftig på marknaden behöver det införas
digitala betaltjänster och redovisningsprogram, för att inte gå miste om de ekonomiska
fördelar som uppstår i samband med kostnadsbesparingar. Eftersom marknaden ständigt
förändras behöver företag vara anpassningsbara genom att införa förbättringar i syfte om att
uppdatera sin företagsprofil. Mcpherson (2016) benämner några råd som verksamheter kan
tillämpa i syfte att förhindra bedrägerier. Ett utav dessa råd innebär att implementera
bekämpning av bedrägeriförsök i sin affärsplanering. Samtidigt är det betydelsefullt för
verksamheter att inse att bedrägerier har en inverkan på företagets kostnader samt intäkter,
därmed är bekämpning av bedrägeriförsök en del av verksamheten. Detta är en syn som
samtliga respondenter inte riktigt har ännu, då alla respondenter inte har en särskild
säkerhetsavdelning som arbetar med bekämpning av bedrägerier.
De flesta respondenterna höll med om att digitalisering medför att betalningsmetoderna har
blivit allt mer kostnadseffektiva. Flera av de nämnde att risken för rån är låg då hanteringen
av kontanter har minskat i bankkontoren. Tsai (2007) nämner att det är viktigt att påpeka att
digitala redovisningssystem underlättar och effektiviserar klassificeringen av
räkenskapshandlingar. Respondenterna ansåg också att de digitala betalningssätten och
redovisningssystem är mer effektiva vid jämförelse med tidigare metoder. Alla respondenter
använder sig utav digitala bokföringssystem och de påpekade att det är lättare att upptäcka
och spåra felaktiga transaktioner. De menar att det uppstår mindre risk för manuella fel och
processen blir smidigare samt att bokföringen underlättas. Boggs (1999) håller med om den
synpunkten och menar att tekniken ständigt förändras. För att företag ska kunna hålla jämna
steg med tekniken måste de tillhandahålla korrekt samt aktuell finansiell information. Detta är
möjligt med digital teknik, digitala bokförings och informationssystem som avser att göra den
processen enklare.
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En respondent menade på att de nya betalsätten var mer kostnadseffektiva och den stora
skillnaden gäller hanteringskostnaden av kontanter, dessa hanteringskostnader kommer att
öka i framtiden då kontanter kommer att användas i allt mindre utsträckning. En annan
respondent menade att de digitala tjänsterna är kostnadsfria för kunderna och är en fast
kostnad för bankerna, som är oberoende av mängden transaktioner som görs. Boggs (1999)
menar på att finansiella programvaror har bidragit till att de administrativa uppgifterna blivit
allt mer automatiserade, därför reduceras bland annat personalkostnader,
transaktionskostnader och distributionskostnader. De digitala programmen är mer
kostnadseffektiva i jämförelse med de traditionella sätten och bokföringen blir en
automatiserad process. Detta är något som respondenterna är eniga om, genom att de
bankärenden som en handläggare ansvarar för kostar mer, det är höga kostnader med
administration, transaktionskostnader, pappersarbete, och personalkostnader. Därmed är
digitaliserade betalsätt en befintlig fördel när det rör sig om kostnadsbesparingar för ett
företag.
Det är mer lönsamt för företag att investera i moderna betalningssätt för att anpassa sig efter
den tekniska framfarten. Bierstaker, Brody & Pacini (2006) nämner att det blir problematiskt
när företag inte använder kontinuerlig revision och digital analys, trots att det leder till
förbättrad effektivitet. Många företag oroar sig över kostnaderna för dessa metoder, men
underskattar de potentiella fördelarna i form av kostnadsbesparingar från minskade förluster i
samband med bedrägerier. Samtidigt finns det dock en respondent som menar på att företag
skall se upp med att inte lägga en för hög utgift vid bekämpandet av bedrägerier, då den
kostnaden ibland till och med kan vara högre än kostnaden som skulle uppstå om företaget
hade utsatts för bedrägeri.
Flertalet respondenter gör satsningar för att handskas med de utmaningar som uppstår vid
digitaliserade betalningstjänster. Utmaningarna kretsar kring säkerhet och risker vid
kontantlösa transaktioner. Att skärpa konsumentskyddet har varit ett sätt att skydda
användarnas rättigheter vid köp med hjälp av lagstiftningsåtgärder. För att öka säkerheten
erbjuder respondenterna sina kunder certifierade betalväxlar för att minska risken för
bedrägeriförsök. Samtliga respondenter arbetar med att informera sina kunder om vilka
åtgärder som vidtas vid förlorade tillhörigheter samt vad som anses vara ett aktsamt beteende
för att öka säkerheten. Flertalet respondenter syftar på att de har avdelningar som ansvarar för
att följa kunders transaktioner genom att göra löpande riskbedömning. För lite kunskap skapar
oro. Om fler är villiga att lära sig om de nya betaltjänsterna kommer rädslan att minska,
därmed kommer fler att acceptera de moderna betalningsmetoderna. Faktum är att
tillämpningen av dessa system inte alltid går rätt till, då de ofta saknar funktionalitet i
verkligheten. Trots det ser de flesta respondenter fler fördelar än nackdelar med nya
innovativa betalningstjänster då de tror att de i framtiden kommer att utgöra en stor del utav
betalningstransaktionerna. Om fler aktörer satte upp mål att öka antalet digitala anslutningar
kommer fler användare att dras med i utvecklingen, för att det ska vara möjligt måste
systemen vara säkra, enkla samt tillgängliga.
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Banker samt företag som tillhandahåller digitala betalningslösningar står inför ett flertal
utmaningar. En utmaning är individers anpassning till innovativa betalningssätt. Det tar långt
tid för nya betaltjänster att tillämpas då det tar tid för individer samt omgivningen att anpassa
sig vid dessa system. Att handskas med de individer som är skeptiska till nya betaltjänster,
som uppstår på grund av osäkerhet och brist på teknisk kunskap är en utmaning. Vissa
betaltjänster är begränsade till ett fåtal användare, då det krävs rätt enhet för att ansluta sig
samtliga nya betaltjänster. En utmaning bankerna står inför är att de måste erbjuda
betaltjänster som det finns en aktiv efterfrågan på för att fler av deras kunder ska kunna
ansluta sig till de nya systemen. Samtidigt måste dessa banker försäkra deras kunder om att de
nya betalningsalternativen är säkra, för att tilliten till systemen ska öka. En annan utmaning är
att företagen måste vara noga med att informera sina kunder om betalningstjänsterna. En
ytterligare utmaning är att öka den positiva inställningen till implementerandet av nya
säkerhetsåtgärder.
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6 Slutsats & studiens bidrag
6.1 Slutsats
Genom att digitaliserade betalningssätt används aktivt i ett samhälle leder det till en ökad
kontroll på pengaflödet, eftersom det registreras i systemet. Ett digitaliserat genomslag i
samhället gynnar kollektivets intresse. Trots att Sverige är en utav de länder i världen som rör
sig mot ett kontantlöst samhälle, finns det fortfarande utmaningar som måste adresseras.
Banker samt företagen som tillhandahåller digitala betalningslösningar står inför ett flertal
utmaningar. En utmaning är att individers anpassning till innovativa betalningssätt är en
långdragen process, då det tar tid för individer samt omgivningen att anpassa sig efter dessa
system. En utmaning som uppkommer på grund av osäkerhet och brist på teknisk kunskap är
individer som har en misstro till innovativa betalningssätt. En annan utmaning är att vissa
betaltjänster inte är tillgängliga till alla användare, då villkoren blir ett hinder för att ansluta
sig till nya betaltjänster. En utmaning bankerna står inför är att de måste erbjuda betaltjänster
som det finns en aktiv efterfrågan på, för att fler av deras kunder ska kunna ansluta sig till de
nya systemen. Samtidigt måste dessa banker försäkra deras kunder om att de nya
betalningsalternativen är säkra, för att tilliten till betalningssystemen ska öka. En ytterligare
utmaning är att företagen måste vara noga med att informera sina kunder om
betalningstjänsterna. Dessutom finns det en utmaning kring att öka den positiva inställningen
till implementerandet av nya säkerhetsåtgärder.
Respondenterna möter de existerande utmaningarna genom att vara aktiva med att lansera
innovativa betalningstjänster, som exempelvis Samsung pay. Respondenterna arbetar med att
skärpa konsumentskyddet. De erbjuder certifierade betalningslösningar. Respondenterna
försöker informera kunderna om vad som anses vara ett aktsamt beteende. De har
säkerhetsavdelningar som ansvarar för att göra en löpande riskbedömning, genom att följa
kunders penningflöden. De följer lagar och riktlinjer för att öka säkerheten vid digitala
betalningar. De försöker även att implementera nya säkerhetsåtgärder, när nya funktioner
tillkommer. De kontantlösa transaktionerna har påverkat redovisningen genom att
effektivisera bokföringsprocessen. Det uppstår mindre risk för manuella fel och processen blir
smidigare och kunders bokföring underlättas, då den sker automatiskt. Digitaliseringen har
även gjort det lättare för företagen att spåra samt verifiera transaktioner.

6.2 Teoretiska & praktiska bidrag
Studiens bidrag har resulterat i en ökad förståelse kring de digitaliserade
betalningsalternativens betydelse samt inverkan på samhället. Företagen får en konkret bild
över de identifierade utmaningarna, vilket bidrar till deras arbete kring framtida digitala
betalningstjänster. Teorin belyser att det är av väsentlig betydelse att använda digitala
redovisningssystem, för att kunna tillhandahålla korrekt samt aktuell finansiell information.
Praktiken lyfte fram att aktörerna på marknaden börjar inse att deras arbetsinsats är vag vid
arbetet att reducera osäkerheten hos användarna. Det gemensamma bidraget som teorin samt
praktiken har medfört är att det ställs högre krav på företag och banker, både från nationella
samt internationella riktningar, då de måste följa lagar och direktiv för att öka säkerheten
kring digitaliserade betalningsalternativ.
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6.3 Vidare studier
Digitaliserade betalningssätt är ett område som inte har existerat länge, dock befinner sig
området i en hög tillväxttakt, där det ständigt sker en utveckling kring innovativa
betalningsformer, som exempelvis mobil betalningar. Eftersom det studerade ämnet är ett
relativt nytt fält, återstår det mycket att forska vidare inom mobil betalningar samt de
digitaliserade betalningssättens koppling till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
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Bilagor
Bilaga 1
Intervjufrågor:
I vår kandidatuppsats har vi valt att skriva om digitaliserade betalningssystem, då det är ett
aktuellt ämne. Tidigare forskning visar att det finns konsumenter som är kritiska till dessa
system, vilket beror på att dem är rädda att utsättas för en obehörig transaktion. Därmed har
vi valt att fokusera på hur de finansiella institutionerna arbetar med risker som löper i
samband med dessa digitaliserade betalningssystem.
Vi tänkte om du ville berätta lite om dig själv och vad du arbetar med?


Vilka olika typer av betalningsalternativ erbjuder ni era kunder?



Vad anser era kunder om dessa mobila betalningstjänster? vad anser ni själva om
dessa tjänster?



Hur arbetar ni med att utveckla dessa mobila betalningssystem?



Har ni planer på att utveckla nya typer av digitala betalningssätt i framtiden?



Hur arbetar ni med säkerhet när det kommer till era digitala betalningsalternativ?



Hur informerar ni era kunder om hur säkert det är för dem att använda sig av dessa
mobila betalningstjänster?



Om något skulle gå fel vid en betalningstransaktion, finns det en försäkring för
kunderna som täcker deras förlorade förmögenhet?



Hur informerar ni era kunder om vad som betraktas vara riskabelt beteende?



Hur brukar det fungera när ni implementerar nya säkerhetsåtgärder, som ex införa en
pinkod, brukar ni få mycket klagomål från era kunder?



Eftersom de mobila betalningssystemen har utvecklats fort, rör sig konsumenterna mot
en mer digitaliserad plånbok, anser ni att detta är ett bra framsteg? Skulle ni föredra en
digital plånbok framför en vanlig läderplånbok?



Vilket av dessa två anser ni vara bäst att använda som betalningsmedel, mobilen eller
ett plastkort (bankkort)?



Idén gällande digitaliserad plånbok är inte helt ny. Länder som Japan, Amerika,
Sverige och Sydkorea har digitaliserade betalningssätt i mobilen. Har ni någon
personlig erfarenhet av mobila betalningssystem som ni stött på utomlands?, om svaret
är ja, vad tyckte ni om det betalningssystemet?, Finns det betalningssystemet i
Sverige?, om inte skulle ni vilja att det infördes här?



Många stora tekniska företag har lanserat sina egna lösningar, som exempelvis Apple
pay, Google wallet och Samsung pay. Vad anser ni om dessa system? skulle ni själv
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Får vi fråga om ni någon gång hamnat i en situation där en kund utsatts för bedrägeri?
och i sådana fall hur ni löste denna situation?



Har er verksamhet någon gång utsatts för någon form av bedrägeri? om ja skulle det
går bra att berätta lite om hur ni hanterade situationen.



Vad tror ni är fördelarna respektive nackdelarna med de digitala betalningssätt ni
erbjuder?



Är det digitaliserade betalningssättet mer kostnadseffektivt än det traditionella
betalningssättet för er verksamhet?



Använder ni er av någon digital programvara när det kommer till er bokföring? om ja,
vilket i sådana fall?



Tycker ni att den programvaran är ett bra verktyg för att upptäcka felaktigheter?



Anser ni att ett digitalt bokföringssystem är mer kostnadseffektiv i jämförelse med det
traditionella sättet?



Tror ni att ett digitalt bokföringssystem bidrar till att minska bedrägerier?



Är det något som ni skulle vilja tillägga, som ni kanske anser att vi har missat att
beröra?

Tack för din tid!:)
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