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Abstract 
This thesis is written in Swedish. 
 
Near Field Communication (NFC) is a relatively new concept, which has become very current 
in the last few years. NFC is based on an existing technique called Radio Frequency 
Identification (RFID). RFID is a technique which function is to interpret information via radio 
waves through a long distance. NFC is already widely used in Japan, but is still not 
sufficiently developed in the western countries. However, there are a few companies that have 
embraced the technique by using keycards. Companies that use NFC today in Sweden is “ICA 
to go” and “Scandinavian Airlines”. The public transport uses the RFID technique upon 
payment on buses and trams. It means that the plastic cards that are used on buses/trams sends 
radio waves between the card and the reading device on the vehicles. The study focuses on 
NFC in the public transport sector and it is specifically based on the public transport company 
Västtrafik. Customer satisfaction upon payment is another focus area in this study. There are 
both positive and negative aspects with the new technique and therefore a survey was added 
to this study. The reason for the survey was to facilitate analyzing of the existing customer 
satisfaction upon payments in Västtrafik. The questions asked was about how the customer 
reflects around establishing NFC on buses and trams. The results from the survey helped to 
answer the question of this study, which is about customer satisfaction by introducing NFC in 
the public transports. Except formulating a survey to accomplish a relevant conclusion, 
previous made research about NFC was studied. The importance of this study is about how 
the technique works. In addition, different methods of payment were studied which resulted in 
the possibility to draw parallels with NFC. Hypothesis tests have also been analyzed. The 
study shows that customers are positive towards the implementation of NFC as a 
complementing method of payment. This will lead to an improved customer satisfaction 
within the public transportation sector due to the simplifying effect of both the registration 
process as well as ticket purchasing. 
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Sammanfattning  
Near Field Communication (NFC) är ett relativt nytt begrepp som har blivit mycket aktuellt 
under de senaste åren. NFC bygger på en redan befintlig teknik, som kallas Radio Frequency 
Identification (RFID), som är en teknik som har till uppgift att läsa information på avstånd 
med hjälp av radiovågor. NFC används redan flitigt i Japan, men har ännu inte riktigt slagit 
igenom i västvärlden. Det finns dock en del företag som anammat tekniken, då de använder 
den som exempelvis passerkort. Exempel på företag som använder sig av NFC i Sverige idag 
är ”ICA to go” och ”SAS”. Kollektivtrafiken använder sig i dagsläget av RFID vid betalning 
på bussar och spårvagnar. Det innebär att de kort som man stämplar på buss/spårvagn skickar 
radiovågar mellan kortet och den läsare som finns ombord på fordonet. Vår studie fokuserar 
på NFC i kollektivtrafiken, där vi har använt Västtrafik som studieobjekt genom hela studien. 
Fokus ligger på att undersöka kundnöjdheten kring om NFC skulle införas som ett 
betalningssystem hos kollektivtrafiken och vilka effekter det skulle kunna bli av ett införande. 
Ett annat fokusområde är kundnöjdheten vid betalning i dagsläget samt att använda NFC som 
ett betalningssätt. Det finns både positiva och negativa aspekter med den nya tekniken. Vi har 
i studien gjort en enkätundersökning för att ta reda på hur kunder ser på Västtrafiks 
betalningssätt i dagsläget. Frågor som ställdes handlade även om vad de tycker om att införa 
NFC på bussar och spårvagnar. Resultatet från enkätundersökningen har hjälpt oss att svara 
på frågeställningen som handlar om kundnöjdheten vid införandet av NFC hos 
kollektivtrafiken. För att komma fram till en relevant slutsats har, förutom enkätundersökning, 
tidigare forskning om NFC studerats. Det har legat stor vikt vid hur tekniken fungerar och i 
analysen har vi jämfört de olika betalningssätten med varandra och dragit paralleller med 
NFC-tekniken. Även hypotesprövningar har gjorts och analyserats kring ämnet. Studien visar 
att kunder är positiva till införandet av NFC som ett kompletterande betalningsalternativ. 
Detta leder i sin tur till en ökad kundnöjdhet i kollektivtrafiken, på grund av att kunder inte 
behöver registrera sig på någon hemsida för att köpa en biljett. Dessutom blir de heller inte 
beroende av något försäljningsställe för att ladda på sina buss- och spårvagnskort.  
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en kort beskrivning till ämnet som sedan leder fram till en 
problemdiskussion och en frågeställning som ligger till grund för studien. I kapitlet beskrivs 
även syfte med studien, vilken den valda målgruppen är samt olika avgränsningar som gjorts. 
 
1.1 Bakgrund 
Near Field Communication (NFC) eller närfältskommunikation är i nuläget ett mycket 
omtalat ämne inom IT-branschen. NFC är en teknik som finns i de nyare smartphones och 
surfplattor bland annat från Samsung och Nokia. Närfältskommunikation kommer att kunna 
användas av privatpersoner när de exempelvis utför ett köp i en butik, åker kollektivt med 
mera. Med närfältskommunikation räcker det att hålla den mobila enheten med stöd för NFC 
framför en enhetsläsare och information skickas då med radiovågor mellan de båda enheterna 
(Aaronson, 2006).  
 
NFC är en teknologi som år 2002 gemensamt togs fram av Philips och Sony för att kunna 
kommunicera på ett mer effektivt sätt. NFC Forum grundades 2004 av Nokia, Philips och 
Sony för att kunna utveckla och främja tekniken (Ortiz, 2006). Tekniken är en utveckling av 
Radio Frequency Identification (RFID) där information överförs mellan enheter genom 
radiofrekvenser (McHugh & Yarmey, 2012). Det är även RFID-tekniken som främst används 
idag vid bland annat tågkort eller busskort (Ström, 2007). NFC-tekniken som finns i de 
senaste smartphones och surfplattor är utrustade med ett inbyggt chip som läses av en läsare 
vid nära kontakt av båda enheterna, och därmed överförs informationen. 
 
Syftet med NFC är främst för betalning av olika slag, men det kan också användas som 
passerkort som vid exempelvis incheckning på en flygplats eller som hotellnycklar. Den nya 
tekniken är fortfarande under utveckling, men det finns redan ställen som använder NFC. I 
Japan använder man NFC vid bland annat betalning hos tåg- och tunnelbanesystemet.  
 
Flygbolaget SAS har börjat använda närfältskommunikation i form av ett klistermärke som 
kallas för SAS Smart Pass (Scandinavian Airlines, 2003). Ett annat exempel är även ICA To 
Go, som har en kampanj där man genom NFC-tekniken får en digital stämpel i samband med 
betalning av färdig mat så som sallader, kaffe och fika (ICA, 2012). ICA To Go använder 
precis som SAS klistermärken bestående av ett chip vid användning av NFC. 
 
Vi har valt att studera hur NFC-tekniken kan påverka kundnöjdheten vid betalning hos 
kollektivtrafiken. Idag används liknande teknik med plastkort och SMS-biljetter. Då detta kan 
kopplas till NFC anser vi att det är relevant att studera teknikens användning vid betalning hos 
kollektivtrafikföretag. Då studiens område omfattar kundens förväntningar före betalning med 
NFC i kollektivtrafiken har vi valt att rikta in oss mot ett företag som exempel. Vi valde 
Västtrafik som studieobjekt för att det är ett företag som vi har mest kunskap om samt att det 
är mest relevant för oss att studera, då företaget finns i närområdet. Studien handlar även om 
vilka effekter som kollektivtrafiken skulle kunna få om de införde NFC-tekniken som 
betalningssystem. Studien fokuserar därmed på både NFC som betalningssätt samt de 
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befintliga betalningssätten som finns hos kollektivtrafiken. Anledningen till att studien lägger 
fokus på kollektivtrafiken är för att de använder sig av den föregående tekniken RFID i sina 
plastkort. Då många åker kollektivt idag samt att det talas mycket om att man skall värna om 
miljön ansåg vi att det var ett lämpligt fokusområde. 
 
1.2 Tidigare forskning 
Near Field Communication är ett relativt nytt fenomen i västvärlden. NFC är en teknik som 
till exempel hjälper till att effektivisera betalning, därför anser vi att det har en stark koppling 
till informatikområdet. Studien genomförs för att kunna bidra med bättre förståelse kring 
NFC-tekniken, främst vid betalning. Tidigare forskning kring just NFC har inte bidragit med 
en särskilt bred grund att stå på. Det har tidigare forskats kring sådant som inte ingår i vårt 
ämnesområde för studien. I vår studie har vi utgått mycket från exempelvis artiklar på Internet 
som presenterat en hel del kring NFC och dess funktioner. Tidigare forskning behandlar olika 
användningsområden så som peer-to-peer, taggar, sammankoppling av olika enheter, nycklar 
och betalkort. Dessa användningsområden kommer att beskrivas mer utförligt senare i 
studien. Det finns också mycket forskning som bland annat behandlar säkerheten med Near 
Field Communication. Vår studie kommer dock inte att innefatta något kring detta område, då 
vi valt att avgränsa oss från det, eftersom det inte hjälper oss att besvara vår frågeställning. 
 
Utöver den forskning som gjorts inom NFC-tekniken har det även forskats en del om 
betalningsalternativ inom kollektivtrafiken. SMS-betalning har funnits i ett par år som har löst 
många företags så kallade hot. Då kollektivtrafiken blev ett kontantlöst samhälle har detta 
minskat rånförsök på fordonen. Det har även forskats kring olika sätt för enklare betalning 
inom kollektivtrafiken. Resenärerna strävar efter ett sätt som gör det enkelt att betala en resa 
när man åker kollektivt oberoende av hur lång sträckan blir.  
 
1.3 Problemdiskussion 
Near Field Communication (NFC) är en teknik som i dagsläget endast finns i vissa 
mobiltelefoner och surfplattor. Ortiz (2006) jämför NFC med andra tekniker så som Wi-Fi 
och Bluetooth och menar att skillnaden främst är att NFC används genom en magnetisk 
koppling till en enhet.  
 
Torchia anser att mobil handel kommer att öka med hjälp av NFC i framtiden, men han är 
osäker på om NFC har en så ljus framtid som förutspåtts (Ortiz, 2006). Han menar att det 
finns en marknad som är beredda att använda sin mobiltelefon som kreditkort vid betalningar 
och dylikt, men anser att den marknaden, som tidigare nämnts, kan vara mindre än vad 
observatörer förutspått.  
 
Apple har valt att bortprioritera NFC i sina mobiltelefoner (Mörner, 2012). De har istället en 
teknik i sitt operativsystem som kallas för Passbook. I denna funktion samlas kundkort, 
kuponger och biljetter, men den saknar alltså helt koppling till NFC-tekniken. Denna teknik 
går ut på att position och tid anges, vilket kan resultera i att exempelvis ett boardingpass till 
ett visst flyg kan dyka upp på telefonens skärm när man närmar sig flygplatsen. Till skillnad 



 
 

3 
 

från NFC-tekniken, då man håller sin enhet mot en läsare, läser man nu istället av den kod 
som visas på skärmen. Enligt Apples VD, Phil Schiller, har Passbook redan allting som 
konsumenterna efterfrågar, och har av den anledningen därför valt att inte ha med NFC-
funktionen i Iphone. Han menar även att NFC-tekniken inte är fullt lika utvecklad som Apples 
egen applikation Passbok (Hessel, 2012).   
 
Om kollektivtrafikföretagen i framtiden kommer att införa NFC som ett komplement till 
betalning på sina fordon kan ett problem uppstå, då Iphone inte stödjer NFC-funktionen. I 
Sverige finns det i dagsläget cirka 63 procent som använder sig av IOS, det vill säga 
operativsystemet hos Iphone (StatCounter, 2013). Det kan komma att medföra problem för 
såväl kollektivtrafikföretagen, som för kunderna. Det skulle kunna innebära att om 
kollektivtrafiken väljer att ha NFC som ett komplement till det betalningssystem som redan 
finns måste de eventuellt införskaffa ett system som även täcker betalning med Iphone. Det 
skulle kunna resultera i höga kostnader för kollektivtrafikföretagen och ytterligare ett system 
för busschaufförer.  
 
Ett annat problem som kan uppstå vid införandet av NFC-tekniken i kollektivtrafiken kan 
bland annat vara att en stor andel pensionärer åker kollektivt vilket kan resultera i att de inte 
alls är lika öppna för nya tekniker, då majoriteten av dem inte äger en smartphone (Fahlgren, 
2008). Västtrafik, exempelvis, erbjuder gratis resor för pensionärer i vissa kommuner 
(Västtrafik, 2012a). När Västtrafik införde gratis kollektivkort för pensionärer fick de till en 
början 34 000 kort beställda, vilket motsvarade nästan hälften av alla Göteborgs pensionärer 
(Fahlgren, 2008). Åldern för att få åka gratis varierar beroende på kommun. Detta kan vidare 
resultera i att kollektivtrafikföretagen inte alls tjänar på att införa NFC med pensionärer som 
utgångspunkt (Västtrafik, 2012a). 
 
Systemet för betalning av SMS-biljetter kan framstå som ett problem för kunder som reser 
med kollektivtrafiken. Tidigare hade man inom Västtrafik kunnat skicka ett SMS med en kod 
till ett nummer och få en biljett, men numera måste man registrera sig på deras hemsida innan 
man kan börja använda SMS-biljett (Västtrafik, 2012b; Claesson, 2013). Hos andra 
kollektivtrafikföretag, däribland Skånetrafiken, använder man sig av funktionen WyWallet. 
Man måste alltså även här registrera sig hos WyWallet innan man kan köpa sin SMS-biljett 
(Skånetrafiken, u.å.). NFC-tekniken skulle kunna ersätta SMS-biljetten i detta fall, för att 
undvika svårigheter med exempelvis registreringar.  
 
Införandet av NFC-tekniken kan vara både positivt och negativt ur kundens perspektiv. 
Kunden har en viss förväntan, men problemet kan vara att det nya införandet inte uppnår 
kundens förväntningar. Det påverkar alltså kundnöjdheten om det som ges från företag inte 
stämmer överens med förväntningarna som kunden har.  
 
1.4 Frågeställning 
Efter att ha studerat bakgrund kring området Near Field Communication framkommer det 
tydligt att det inte finns tillräckligt med detaljerad eller analyserad information angående dess 
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effekter vid betalning i kollektivtrafiken. Vi har därför valt att fokusera på kundnöjdheten hos 
kollektivtrafiken.  
 
Det talas mycket om tekniken och funktionen bakom, vilket resulterar i att effekten har en 
betydelsefull del inom ämnet. Det är därför av intresse att studera dessa områden. Utifrån vår 
problemdiskussion har vi därför kommit fram till en huvudsaklig frågeställning: 
 

• Hur kan NFC-tekniken påverka kundnöjdheten hos kollektivtrafiken vid betalning?  
 
1.5 Syfte 
Med tanke på att många människor åker med kollektivtrafiken vill vi ta reda på effekterna vid 
införandet av NFC som ett komplement till deras betalningssystem som finns idag. Syftet med 
vår studie blir således att ta fram effekter, både positiva och negativa, kring hur NFC-tekniken 
kan påverka kundnöjdheten vid betalning i kollektivtrafiken. 
 
1.6 Förväntat resultat 
Studiens förväntade resultat är att komma fram till hur NFC-tekniken kan påverka 
kundnöjdheten hos kollektivtrafiken med Västtrafik som studieobjekt. Fokus ligger på att 
beskriva det befintliga betalningssätt som finns idag samt kundernas förväntningar kring 
NFC-tekniken som betalningsalternativ hos kollektivtrafiken. Detta kommer att analyseras för 
att på så sätt kunna komma fram till ett relevant resultat och eventuella samband och därmed 
kunna besvara frågeställningen. 
 
1.7 Avgränsningar 
Vi kommer att avgränsa oss från vissa delar inom NFC. Det kommer inte att göras någon 
djupgående analys kring säkerhet, taggar, peer-to-peer, nycklar, passerkort med mera, 
eftersom vi valt att rikta in oss på kundnöjdheten kring NFC-tekniken vid betalning hos 
kollektivtrafiken. Det kommer inte att läggas något vidare fokus på andra 
kollektivtrafikföretag än Västtrafik. De busskort som vi inte kommer att studera är bland 
annat turistkort, företagskort, skolkort, presentkort och skärgårdskort som vi anser utgöra en 
minoritet. Tågtrafiken och båttrafiken ligger heller inte inom vårt studieområde. 
 
1.8 Målgrupp 
Många av de människor som idag äger en mobiltelefon har den i form av en smartphone. 
Nästan alla människor har också ett kreditkort för att kunna utföra betalningar, ta ut pengar 
och liknande. Denna studie är skriven för bland annat de som åker kollektivt och äger en 
smartphone, men även de som skulle kunna tänka sig att åka kollektivt. 
 
  



 
 

5 
 

1.9 Disposition  
Här nedan finns en beskrivning av studiens upplägg. 
 
Kapitel 1 - Inledning 
I detta första kapitel går vi igenom vad NFC innebär, bakgrunden till det valda ämnet samt tar 
upp tidigare forskning. Vi presenterar även vår frågeställning. Syftet med studien och dess 
målgrupp presenteras samt vilka avgränsningar som gjorts. 
 
Kapitel 2 - Metod 
I detta kapitel går vi igenom olika metoder som finns och vilka ställningstaganden som vi har 
valt att göra i vår studie för att kunna undersöka forskningsområdet. Vi presenterar vilken 
metod vi har använt oss av i vår studie, beskriver hur vår data har samlats in samt presenterar 
vilka utvärderingsmetoder som vi använt oss av.  
 
Kapitel 3 - Teoretisk referensram  
I detta kapitel får läsaren en inblick i den teori och forskning som redan finns inom området. 
Här återfinns en förklaring av vad Near Field Communication är, hur dess betalningssystem 
fungerar samt en förklaring av Västtrafiks olika kort och deras betalningssystem. I detta 
kapitel finns också en förklaring till vad kundnöjdhet innebär.  
 
Kapitel 4 – Resultat av enkätundersökning 
I detta kapitel presenteras resultatet av vår enkätundersökning. Resultatet av den empiriska 
studien presenteras i form av diagram, där varje diagram har en kort förklaring i form av text. 
Här presenteras också våra hypotesprövningar som innehåller sambandstabeller.  
 
Kapitel 5 – Analys och resultat  
I detta kapitel analyseras hypoteserna med hjälp av enkätundersökningen samt diagram som 
sammanställts.  
 
Kapitel 6 – Diskussion och egna reflektioner 
I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån teori och empiri. Här behandlas våra egna 
synpunkter och reflektioner kring resultatet. 
 
Kapitel 7 – Slutsatser, utvärdering och fortsatt forskning 
I detta kapitel presenteras olika slutsatser som vi har kommit fram till. Vidare presenteras en 
utvärdering av de olika metoder som har använts i studien. Kapitlet avslutas med förslag till 
fortsatt forskning.   
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2. Metod 
I följande kapitel anges de metodansatser som valts för insamlingen av teori och empiri i 
studien. Vi argumenterar dessutom för varför vi valt och inte valt att använda oss av specifika 
metoder. I kapitlet kommer även analyser att presenteras samt diskussioner kring det 
insamlade materialet att framgå.  
 
2.1 Kunskapsbehov 
Vår studie syftar till att åstadkomma förståelse för hur kunder hos kollektivtrafiken kan dra 
nytta av NFC:s teknik vid betalning på de olika fordon som finns. Gustavsson (2004) 
beskriver tre olika indelningar för kunskapsbehov; tolkande, kritisk och objektiverande. Vår 
frågeställning som vi kommit fram till anser vi vara objektiverande, eftersom vårt syfte med 
studien är att komma fram till effekter av NFC vid betalning hos Västtrafik. Det innebär 
således att vi utgår från materialet som samlats in i den empiriska studien, men som har en bas 
som förståelse i den teoretiska referensramen.  
 
Den tolkande kunskapen behandlar tolkning och förståelse, istället för orsakssammanhang. I 
denna indelning ingår också begrepp så som kvalitativ forskning och hermeneutiken. Inom 
detta tolkningsområde behandlar man inte några siffror, utan använder sig istället av saker 
som betyder något. Inom den kvalitativa forskningen har forskarna en stor frihet, men det 
finns också vissa begränsningar. Målet med en kvalitativ studie är att tillföra ny kunskap med 
hjälp av respondenter, snarare än att styrka gamla teorier (Gustavsson, 2004).  
 
Den andra indelningen innefattar vetenskapen som kritisk. Det är här viktigt att forskare ser 
kritiskt på olika vetenskapliga fenomen, för att på så sätt kunna förändra kunskapen. Detta är 
viktigt för att kunna ifrågasätta olika saker och på så sätt komma fram till nya lösningar 
(Gustavsson, 2004). Denna indelning kan ofta ses inom den akademiska världen, där det är 
viktigt att kunna kritisera något för att hålla den levande. Den kritiska kunskapsindelningen 
anser vi inte passa in i vår frågeställning fullt ut, men vi har dock använt oss av lite kritik då 
vi har tagit fram både positiva och negativa effekter till kollektivtrafikföretag om de väljer att 
använda sig av NFC som ett komplement.  
 
Den objektiverande kunskapsindelningen omfattar vetenskapen som exakt och säker. Inom 
denna indelning återfinns positivismen, eftersom vetenskapen inom detta synsätt bedrivs med 
naturvetenskapen som förebild (Gustavsson, 2004). Inom denna indelning använder forskaren 
sig av matematiska uträkningar och utför forskningen statistiskt, vilket kan liknas med den 
kvantitativa metoden. Vi kommer i vår studie att använda oss av den objektiverande 
kunskapen, eftersom vi med vår frågeställning har som syfte att undersöka vilka effekter NFC 
ger och undersöka eventuella samband genom att använda oss av matematiska uträkningar. 
 
2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  
Det finns två olika vetenskapliga ställningstaganden som det främst talas om inom 
forskningen; positivism och hermeneutik. Positivismen innebär att forskaren utgår från fakta 
som redan finns, där människan ses som inaktiv. Det kan alltså förklaras med att forskaren 
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inte tar med några av sina egna värderingar kring valt forskningsområde (Johansson, 1993). 
Positivismen består av fakta och kan sägas bestå av olika regler och lagar. Det kan därför 
framgå som en strävan att grunda vårt tänkande på kunskap och fakta. Johansson (1993) 
hävdar att det inom positivismen används en deduktiv datainsamlingsmetod, eftersom man 
inom detta synsätt vill ha ett avstånd till sin forskning. Den deduktiva datainsamlingsmetoden 
utgår från teori som sedan ligger till grund för empirin. Det innebär att forskare har en viss 
förväntan kring ämnet för att sedan gå ut i verkligheten och försöka ta reda på om den 
överensstämmer med förväntningarna som finns (Johansson, 1993). Genom att använda sig av 
denna metod kan vissa delar begränsas i sökandet efter information, eftersom man redan har 
en bild av hur verkligheten skall se ut (Sandin, 2002). 
 
Hermeneutiken är positivismens motsats där forskaren skall utgå från sina egna uppfattningar 
och förståelse kring ämnet och på så sätt få en egen uppfattning. Det finns fyra olika 
huvudsakliga beståndsdelar som sammanfattar hermeneutiken; förförståelse, förståelse, 
tolkning och förklaring (Gustavsson, 2004). Hermeneutiken innefattar vår tolkning av en 
mängd olika texter. Inom hermeneutiken finns, till skillnad från positivismen, inga allmänna 
lagar och tyngdpunkten ligger i det unika och ovanliga. Hermeneutiken använder sig av den 
induktiva datainsamlingsmetoden, vilket enligt Gustavsson (2004) innebär att man tar 
utgångspunkt i empirin för att sedan kunna ta fram sin teori. Det innebär att man samlar in 
information som är relevant, utan att ha några förväntningar, för att sedan organisera den 
insamlade informationen. Genom att samla in data på detta sätt får man data som på ett felfritt 
sätt beskriver verkligheten, eftersom det inte finns några förutfattade meningar och 
förväntningar (Sandin, 2002). 
 
Vår studie utgår från den insamlade teorin och empirin, som sedan omformulerats till texter. 
Utifrån insamlad data och en enkätundersökning med Västtrafiks befintliga och potentiella 
kunder har vi tolkat och analyserat informationen som har samlats in. Vi har i vår studie haft 
teorin som utgångspunkt för att sedan kunna ta fram och genomföra en enkätundersökning. Vi 
har således tagit ställning till positivismen, eftersom vi har använt oss av fakta och teorier som 
redan finns kring ämnet. Med tanke på att vår studie utgår från positivismens 
ställningstagande har vi också ett deduktivt synsätt genom vår studie. Den deduktiva metoden 
innebär som tidigare nämnts att forskaren utgår från teori för att kunna ta fram en empiri. Det 
innebär således att vi som forskare hade en viss förväntan kring ämnet, som vi sedan med 
hjälp av vår enkätundersökning skulle ta reda på om det överensstämmer med verkligheten. 
Vi har dock reflekterat över att studien även har ett induktivt synsätt i vår analys av 
enkätundersökningen. Vi anser att analysen är induktiv eftersom vi i vår undersökning har 
valt att ställa frågor om människors vanor och inte teoretiska begrepp. Eftersom vi utgår från 
insamlad teori för att sedan ta fram empiri, behöver vi även via empirin ta fram eventuella 
samband men också teorier kring de besvarade enkäterna. Avslutningsvis menar vi att studien 
därför resulterar i både ett induktivt och ett deduktivt synsätt.  
 
2.3 Forskningsansats 
Kvantitativ forskningsmetod handlar om att beskriva, ordna, bearbeta och analysera data. 
Patel & Davidson (2003) belyser två olika typer av statistisk data, deskriptiv samt 
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hypotesprövande statistik. Deskriptiv statistik kommer till användning när man vill redogöra 
för det man har samlat in i siffror. Genom att använda den deskriptiva statistiken klarläggs 
forskningsproblemet. Den hypotesprövande statistiken tas i bruk när man vill undersöka och 
prova statistiska hypoteser (Patel & Davidson, 2003).  
 
Kvantitativ forskning skall enligt Patel & Davidson (2003) helst resultera i generella svar när 
man till exempel studerar ett visst segment. Det som dock är viktigt att tänka på är att när 
människor eller en viss population studeras, gäller det enbart just de som studerats. Patel & 
Davidson (2003) menar att det är lätt att vilja generalisera resultaten, trots att man bara har 
tagit ett stickprov på en liten del av befolkningen.  
 
Inom den kvantitativa forskningen behandlas ett antal begrepp; reliabilitet, validitet, kausalitet 
och generaliserbarhet. Bryman & Bell (2011) menar att reliabiliteten är viktig för att kunna 
kontrollera om undersökningen är stabil under en längre tid, det vill säga om måttet håller. 
Validiteten innebär att man mäter det man verkligen vill mäta och inte mäter något annat. Det 
finns både extern och intern validitet, där extern beskriver om resultaten kan generaliseras 
bortom själva studien. Intern validitet beskriver kopplingar mellan variabler i verkligheten 
och om de visar verkligheten. Kausaliteten är det mått som etablerar ett samband, till exempel 
varför saker är som de är och vad det är som styr (Bryman & Bell, 2011). Generaliserbarheten 
är svår att få till i en undersökning, eftersom det är ovanligt att det går att göra urval som är 
generaliserbart. Det kan ofta krävas ett register för att kunna få fram ett bra urval som går att 
generalisera. 
 
Vi har i vår studie valt att utföra en enkätundersökning för att på så sätt få svar från så många 
människor som möjligt. Vi har via vår enkätundersökning fått stor kunskap om hur 
konsumenter tycker och tänker kring NFC och ett eventuellt införande hos kollektivtrafiken.  
 
Den kvalitativa metoden bygger på att tolka och analysera data som samlas in främst via 
intervjuer (Patel & Davidsson, 2003). Genom att analysera en specifik del eller händelse i 
samhället fokuserar kvalitativ metod på betydelser, meningar och främst att förstå helheten i 
mänskliga aktiviteter. Kvalitativ metod är därför inriktad på ord snarare än siffror, som istället 
finner sig i den kvantitativa metoden. Den kvalitativa forskningen genomförs ofta med hjälp 
av bland annat observationer och intervjuer. Det kvalitativa perspektivet resulterar i en 
komplex helhetsbild där ord analyseras utifrån intervjuer. Enligt Patel & Davidson (2003) 
måste man ha god överblick över området som skall studeras vid användning av kvalitativ 
metod. Metoden utgår även från ett hermeneutistiskt perspektiv där till exempel en viss 
händelse eller företag skall analyseras.  
 
Då vi har gjort en enkätundersökning hos Västtrafiks befintliga och potentiella kunder har vi 
valt att inte använda oss av den kvalitativa metoden, eftersom vi i vår studie fokuserar mer på 
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siffror än på intervjuer. Vi valde att inte använda oss av den kvalitativa metoden då vi ville ha 
en studie ur kundens synvinkel1.  
 
2.3.1 Deskriptiva, explorativa och hypotesprövande undersökningar 
Deskriptiva, explorativa och hypotesprövande undersökningar är olika typer av 
undersökningar enligt Patel & Davidson (2003). Den förstnämnda undersökningen, det vill 
säga den deskriptiva, handlar om att beskriva ett befintligt problemområde som innefattar 
mycket kunskap. Explorativa undersökningar syftar istället till att vetskap om ett specifikt 
problemområde skall samlas in. Hypotesprövande undersökningar handlar om att forskaren, 
utifrån en hypotes, använder sig av empirin för att bekräfta eller motbevisa teorin. För att 
kunna använda sig av hypotesprövande undersökningar behövs det därför tillräckligt med 
kunskap inom forskningsområdet (Patel & Davidson, 2003). 
 
Vi har läst in oss på området Near Field Communication och funnit att det finns mycket 
information kring bland annat säkerhet, taggar och främst hur själva tekniken fungerar. Vi 
hade dock inte kunnat använda oss av en hypotesprövande undersökning på grund av att det 
inte forskats tillräckligt mycket inom samtliga områden inom NFC. Enligt Patel & Davidson 
(2003) är det viktigt att tidigare forskning har genomförts för att öka kunskapen vid 
hypotesprövande undersökningar. Dessa områden, det vill säga säkerhet, taggar, peer-to-peer, 
nycklar med mera är inte tillräckligt välutvecklade och teorier har ännu inte hunnit utvecklats. 
Studien lägger därför fokus i att undersöka ett område inom NFC där det finns en stor 
kunskapslucka, det vill säga vilka effekter som finns vid betalning hos kollektivtrafiken.  
 
Då NFC är en relativt ny teknik finns det ingen tillräcklig kunskap inom betalningsområdet, 
vilket innebär att vi i vår studie har använt oss av den explorativa undersökningsformen. 
Anledningen till att vi har använt denna undersökningsform är för att utöka den befintliga 
kunskapen och forskningen kring Near Field Communications potentiella betalningsfunktion 
hos kollektivtrafiken utifrån kundens perspektiv. Patel & Davidson (2003) definierar att den 
explorativa undersökningen används om det finns bristande kunskap inom valt 
forskningsområde. Vi har läst vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar, tidsskrifter samt 
genomfört en enkätundersökning hos Västtrafiks befintliga och potentiella kunder.   
 
Patel & Davidson (2003) menar att man använder sig av en hel del olika tillvägagångssätt för 
att samla in information när man använder sig av explorativa undersökningar, till skillnad från 
deskriptiva undersökningar där man oftast använder sig av enbart en teknik vid insamling av 
data. Studien hade kunnat baseras på en deskriptiv undersökning om vi endast hade samlat in 
information via till exempel enbart enkäter eller vetenskapliga artiklar. Anledningen till att vi 
valde bort denna typ av undersökning beror på att vi anser att studien hade blivit för tunn samt 
att det skulle försvåra processen att komma fram till ett relevant resultat.  
 

                                                 
1 Helgi-Valur Fridriksson, Universitetslektor Högskolan i Borås, Föreläsning: Kvalitativ VS Kvantitativ metod, 
18 mars 2013 
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Patel & Davidson (2003) lyfter fram att ett visst område, på grund av brist på kunskap, till en 
början kan undersökas explorativt och när man sedan fått in tillräcklig kunskap och utvecklat 
teorier inom området kan det senare undersökas deskriptivt. Vi anser därför att vår studie kan 
komma att stå till grund för en kommande deskriptiv undersökning inom effekter vid 
betalning med hjälp av NFC. 
 
2.4 Datainsamlingsmetoder 
Empiri kan samlas in på ett antal olika sätt, där de två vanligaste begreppen är kvalitativt och 
kvantitativt angreppssätt. Det kvantitativa angreppssättet innebär att en forskare utgår från en 
bred studie som sedan analyseras på ett generellt sätt. Till skillnad från det kvantitativa 
angreppssättet går det kvalitativa arbetet ut på att det valda forskningsområdet analyseras på 
djupet av en forskare. I denna metod där området analyseras på djupet är det av stor vikt för 
forskaren att försöka förstå handlingen samt dess påverkan (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Det finns också två olika typer av data i datainsamlingen; sekundärdata och primärdata. 
Sekundärdata innefattar information som redan samlats in för andra ändamål. Sekundärdatan 
kan exempelvis komma från olika typer av statistik, litteratur eller media. Sekundärdata är 
inte alltid direkt kopplad till forskningsområdet, då datan samlats in vid ett annat 
forskningstillfälle, vilket kan ses som ett problem. Primärdata är den data som författarna 
själva har samlat in under sin forskning. Denna data kan samlas in genom exempelvis 
intervjuer, enkäter, fokusgrupper med mera (Eriksson & Wiedersheim, 1998). 
 
Vår studie består av både primär- och sekundärdata. Vi har genomfört en enkätundersökning 
med Västtrafiks befintliga och potentiella kunder, där vi alltså har samlat in vår primärdata i 
syfte att delvis få svar på vår frågeställning.  
 
2.4.1 Empirisk studie 
Då vår studie har fokus på ett enda företags kunder, har vi valt att genomföra en 
enkätundersökning med privatpersoner inom Västra Götalandsregionen. Vi har valt att 
genomföra en enkätundersökning i syfte att få många olika svar, samt få en relativt bred 
målgrupp. En enkätstudie innebär att en stor mängd data kan samlas in av forskaren på ett 
enkelt och organiserat sätt. En enkätundersökning sparar både tid och pengar (Oates 2006). 
Med tanke på vår tidsbegränsning och budget ansåg vi att det som skulle passa vår studie bäst 
var just en enkätundersökning.  
 
Enkäten är uppbyggd på så sätt att det skall vara lätt för respondenter att förstå den, för att på 
så sätt minimera risken för ofullständiga och felaktiga svar. Enkäten har en kort inledande text 
som beskriver vad den handlar om. Vi valde att ha denna inledande text eftersom vi gjorde en 
webbaserad enkät och för att på så sätt kunna förklara syftet med enkäten för respondenterna. 
Verktyget vi använde för att skapa vår enkät var Google Forms. Detta formulär fick sedan en 
länk som vi delade med oss av till våra vänner och bekanta.   
 
För att bidra till att enkäten hjälper till att besvara frågeställningen, började vi med att 
diskutera vad vi behövde få svar på. Då NFC är en ny teknik utgick vi från att många inte 
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kände till den, på så sätt utformades därför en fråga om de kände till tekniken eller inte. Precis 
under den frågan skrev vi då kort om vad NFC innebär, för att på så sätt ge respondenterna 
möjlighet till att fortsätta besvara resterande frågor. Utifrån att ha undersökt hur tidigare 
forskning ser ut gällande betalningsalternativ i kollektivtrafiken fick vi också information 
kring vad som efterfrågas hos kunderna. Det har bland annat skrivits om att det ska vara 
enkelt att utföra betalning i kollektivtrafiken. Detta främst genom att kunna sammankoppla 
betalningar med IT för att i sin tur kunna förenkla och effektivisera processerna i 
kollektivtrafiken (Lindström, 2013).  
 
Det har även gjorts studier om vilka för- och nackdelar som finns med att använda sig av 
SMS-biljett som betalningssystem. En studie visade att SMS-biljetter främst används för att 
utföra betalningar med små belopp (Isaksson & Hinze, 2009). Då vår studie fokuserar mycket 
på NFC och dess funktion i kollektivtrafiken, ansåg vi att det var relevant att undersöka i hur 
stor utsträckning SMS-biljetter används idag. Detta eftersom NFC enbart kan användas via en 
mobiltelefon, precis som SMS-biljetter. På detta sätt lyckades vi därför utforma en komplett 
enkät med relevanta och tydliga frågor.  
 
Det finns många olika sätt att samla in information på via urval, sannolikhetsurval och icke 
sannolikhetsurval. Under dessa kategorier finns i sin tur ett antal olika urval, däribland; 
obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat slumpmässigt urval, klusterurval 
med mera. Det som bäst stämmer överens med vårt sätt att samla in information via enkäten 
är att vi använt oss av ett bekvämlighetsurval. Det innebär att vi har tagit kontakt med 
människor som fanns tillgängliga i närheten av oss, det vill säga vänner och familj. Vi har 
även delvis använt oss av ett snöbollsurval där även våra kontakter i sin tur har kunnat skicka 
vidare enkäten till andra kontakter och så vidare. Anledningen till varför vi har valt denna typ 
av urval är för att vi anser att den är enklast och effektivast samt att vi kan få in tillräckligt 
med besvarade enkäter. Vi anser även att risken för bortfall minskar i och med att det främst 
är människor som vi känner och skulle någonting vara oklart i enkäten kan de fråga. Genom 
att endast använda familj och vänner som respondenter har det resulterat i att vi kanske inte 
får ett så slumpmässigt urval som om vi hade genomfört vår enkätundersökning på stan.  
 
Vi skapade ett evenemang på Facebook, där vi bjöd in våra vänner, som i sin tur bjöd in sina 
vänner och så vidare. Vi har valt att skicka enkäten till cirka 500 personer, för att på så sätt få 
så många svar som möjligt. På detta sätt har vi fått ett stort antal besvarade enkäter som vi 
behöver. Målet var att få in minst 100 besvarade enkäter, med tanke på att inte alla människor 
har tid eller lust att svara på enkäten. Vi valde våra vänner och familj som respondenter för att 
det var lättillgängligt och effektivt. Risker med detta var att respondenterna inte är kunder hos 
Västtrafik. Det skulle då kunna innebära att några av de som besvarat enkäten inte skulle 
kunna räknas med i resultatet av undersökningen. En annan risk med detta urval var att vi inte 
fick ett tillräckligt varierat åldersspann, eftersom många av våra vänner är i vår egen ålder. 
Det fanns också en risk att de tillfrågade inte äger en smartphone, vilket också skulle innebära 
att de inte ingår i vår valda målgrupp. 
 



 
 

12 
 

Enligt Oates (2006) kan man med hjälp av en enkät samla in en stor mängd data. Detta görs 
på ett systematiskt och standardiserat sätt, vilket resulterar i att det blir både tids- och 
kostnadseffektivt. Med tanke på den tidsbegränsning som fanns tillhanda ansåg vi att en enkät 
passade vår studie bäst. Oates (2006) menar att enkäter är bra att använda sig av, eftersom det 
är lätt att svara på, till skillnad från en intervju som kanske kräver mer kunskap och förmåga 
att uttrycka och formulera sig rätt. Vi valde att utforma enkäten online för att sedan skicka ut 
den som ett webbformulär. Vi använde oss av verktyget Google Drive Forms för att skapa vår 
enkät. Vi har i början på vår enkät skrivit en introduktion om vilka vi är och syftet med 
enkäten.  
 
En enkät kan delas in i slutna och öppna frågor (Oates, 2006). Vår enkät består av femton 
frågor som alla är slutna, men några av dem har ett svarsalternativ “övrigt” som fungerar som 
en öppen fråga. Om respondenten anser att det saknas ett alternativ som passar in på denne 
kan man alltså svara under övrigt. Det resulterar då i att vår enkätundersökning består till 
mestadels av slutna frågor, men med några svarsalternativ som är öppna. I 
enkätundersökningen har vi således samlat in befintliga åsikter om Västtrafik och NFC genom 
kryssfrågor. Oates (2006) menar att de öppna frågorna är lättare att konstruera än de slutna, 
eftersom slutna frågor kräver att forskaren tar hänsyn till att varje respondent måste kunna 
svara på alla frågor genom de olika svarsalternativ som ges. Trots detta valde vi ändå att 
använda oss av slutna frågor, eftersom det sparade oss tid vid sammanställningen av frågorna. 
Oates (2006) menar också att det kan vara bra att utföra en pilotstudie på enkäten, vilket vi 
valde att göra då vi skickade enkäten till några vänner som gav oss sina åsikter om den.    
 
En enkätundersökning skall enligt Oates (2006) innehålla minst trettio svar. Vi har som 
tidigare nämnt valt att samla in minst 100 enkäter. För att få in dessa enkäter valde vi att 
skicka enkäten till cirka 500 personer, för att vara säkra på att få in tillräckligt många svar. Vi 
samlade totalt in 124 enkäter. 
 
2.4.2 Litteraturstudie 
Patel & Davidsson (2003) menar att en litteraturstudie innebär att forskaren skaffar kunskap 
genom den litteratur som är grundläggande för forskningsområdet. Det kan handla om både 
tidigare forskning som gjorts inom området samt kunskap från tidigare modeller och teorier. 
Då Near Field Communication är ett relativt nytt fenomen i västvärlden, har det därför inte 
forskats mycket inom området. Vi har därför inte kunnat använda oss särskilt mycket av 
böcker och liknande litteratur, utan har fokuserat mer på att leta information via Internet.  
 
Vi har främst använt oss av sekundärdata när det gäller vår insamlade teori. Insamlingen har 
skett genom Google Scholar och Högskolan i Borås databaser av vetenskapligt material. 
Materialet har analyserats genom att ha lästs igenom noggrant och repetitivt för att skapa 
förståelse av innehållets mening. Sekundärdatan bistår vår studie med relevant information 
kring vårt forskningsområde, för att skapa en bättre förståelse kring ämnet. Eftersom ämnet är 
relativt nytt riskerar inte studien att innehålla föråldrad data. 
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Vi har studerat litteratur kring NFC:s olika komponenter, däribland nycklar, passerkort, 
säkerhet, taggar och så vidare. Vid genomförandet av litteraturstudien kom vi fram till att 
kunskapen brister inom betalningsfunktionen hos NFC. För att vidare undersöka området har 
vi valt att lägga fokus på betalningsfunktionen hos Västtrafik. Vi har valt att genomföra en 
teoretisk referensram för att läsaren skall kunna förstå och sätta sig in i forskningsområdet och 
på så sätt få en förståelse för centrala begrepp inom NFC-tekniken.  
 
I vår studie finns också en hel del väsentlig sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar och 
annan litteratur. Vi har alltså använt sekundärdata som bland annat beskriver Near Field 
Communication som betalningsalternativ. 
 
2.5 Analysmetod 
Det insamlade materialet har analyserats genom en kvantitativ datainsamling. Materialet från 
enkätundersökningen har med noggrannhet transkriberats från enkäterna och sammanställts på 
ett relevant sätt. Vi har använt oss av den komparativa analysmetoden, vilket betyder att vi har 
gjort jämförelser mellan olika aspekter. I detta fall handlar det om jämförelser mellan positiva 
och negativa effekter av betalningssystem med NFC hos Västtrafik samt hur kundnöjdheten 
kan komma att påverkas. För att utforma vår teoretiska referensram har vi studerat teori inom 
tidigare forskning av ämnet. Med hjälp av både teori och enkätundersökning har vi kunnat 
komma fram till ett relevant resultat (Holme & Solvang, 1997). 
 
2.5.1 Hypotesprövning 
Vi skapade våra hypoteser utifrån teori och vår frågeställning, eftersom det var det som låg till 
grund för vår enkätundersökning. Utifrån den genomförda undersökningen kunde vi sedan se 
olika tendenser till om våra hypoteser stämmer överens med verkligheten eller inte. 
En hypotesprövning görs i syfte att ta fram en empirisk prövning för att sedan se om 
hypoteserna stämmer överens med verkligheten (Patel & Davidsson, 2003). Hypotesprövning 
används om man vill ge en förklaring till en viss variabel eller en stor mängd individer. Det 
grundas då på ett experiment eller på en liten mängd av individer. Population kallas det som 
ses som den stora mängden, alltså den mängd man är intresserad av att uttala sig om, medan 
den delmängd som man väljer att undersöka kallas för ett stickprov ur hela populationen 
(Aktiesite, 2007b). Populationen kan i vårt fall ses som alla de personer som är befintliga och 
potentiella kunder hos Västtrafik, medan de 124 personer som svarade på vår enkät är ett 
stickprov ur den populationen. 
 
Vi har vid våra hypotesprövningar tagit hjälp av programmet SPSS för att kunna genomföra 
ett test. Det test vi har valt att använda är Pearson’s Chi Square test. Anledningen till att vi 
valt just detta test beror på att det var det testet som vi forskare först fick en god inblick i. En 
annan anledning var också att testet främst är lämpat till att jämföra och undersöka eventuella 
samband mellan olika observationer, det vill säga hypoteserna (Changing Minds, 2013). Vi 
har då som forskare en förutfattad mening, att till exempel majoriteten av respondenterna inte 
föredrar periodkort när de åker buss eller spårvagn. Detta kallas för en nollhypotes. Vi har 
också tagit fram en mothypotes för varje nollhypotes. Om det finns ett samband mellan frågor 
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i korstabellen förkastas nollhypotesen och då accepteras mothypotesen. Om det inte finns 
något samband kommer nollhypotesen att accepteras tills vidare.  
 
När man sedan har uttalat sig om sin förutfattade mening, alltså nollhypotesen, utför man sina 
intervjuer eller en enkätundersökning, i vårt fall en undersökning som besvarades av 124 
personer. Vid sammanställningen av svaren från undersökningen, undersöker man hur väl 
resultatet stämmer överens med den förutfattade mening som uttryckts i nollhypotesen. 
Frågan blir då sedan om det tal vi får fram vid sammanställningen skiljer sig tillräckligt 
mycket från talet från vår förutfattade mening. Utifrån detta kan man sedan se om 
nollhypotesen är sann eller falsk. För att undersöka om nollhypotesen är sann har vi använt 
oss av en hypotesprövning. Den beskriver hur stor skillnad det är mellan det som vi iakttar 
och hur vi förväntar oss att det skall vara, för att på så sätt kunna se om nollhypotesen är sann. 
Det är detta som kallas för ett kritiskt värde. 
 
Oftast väljer man en låg signifikansnivå och som vi tidigare nämnt har vi i vår studie en 
signifikansnivå på 0,05 (5 %) vilket är den vanligaste. Därefter beräknar vi ett liknande 
kritiskt värde. Det är sedan detta som avgör om datan förankras med den förutfattade 
meningen. Om man använder signifikansnivån 0,05 kommer man i fem fall av 100 i 
populationens stickprov att dra felaktiga slutsatser (Häggström, 2013).  
 
I vår studie har vi valt att använda oss av signifikansnivån fem procent. Det test som använts i 
vår studie är Pearson’s Chi-Square, som innefattar bland annat ett värde som kallas för p-
värde. P-värdet presenteras i kolumnen som kallas för Asymp. Sig. (2-sided) i korstabellerna 
som skapats i programmet SPSS. Detta värde skall vara lägre än själva signifikansnivån, alltså 
0,05, för att nollhypotesen skall kunna förkastas (Aktiesite, 2007c). Om nollhypotesen 
förkastas innebär det att det finns ett samband mellan frågorna. Om p-värdet däremot är högre 
än signifikansnivån kan nollhypotesen inte förkastas, vilket innebär att man accepterar 
nollhypotesen tills vidare. Under tabellen “Chi-Square Tests” finns en text som beskriver hur 
många celler i tabellen som är ifyllda och som också visar hur mycket procent av svaren på 
frågorna som är besvarade. Efter att p-värdet har analyserats och jämförts med 
signifikansnivån och det finns ett samband granskas texten under tabellen. För att testet skall 
räknas som trovärdigt måste det finnas minst fem observationer i varje cell för minst 80 
procent av cellerna, vilket innebär att det krävs minst fem svar i varje cell. 
 
2.6 Utvärderingsmetod 
Det finns olika kvalitetskriterier som kan användas för att utvärdera en kvantitativ studie; 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2011). 
 
2.6.1 Validitet 
Validitet innebär enligt Bryman & Bell (2011) att det som skall undersökas verkligen har 
undersökts. Det är också viktigt att det är betydelsefullt för den forskning som genomförts. 
Validiteten innebär också hur väl det insamlade datamaterialet kan appliceras på de olika 
frågeställningarna som finns. För att uppnå en hög validitet är det viktigt enligt Oates (2006) 
att den insamlade datan och undersökningen resulterar i information som är relevant och har 
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en koppling till frågeställningen. Det är också viktigt att datainsamlingen och undersökningen 
motsvarar det syfte som studien har. I vår studie har relevant information samlats in via teorin 
och empirin för att kunna undersöka om våra hypoteser är sanna eller falska, det vill säga om 
det finns ett samband mellan de eller inte. Vi anser att vår studie har både hög och låg 
validitet på grund av att oavsett om vi finner ett samband mellan hypoteserna eller inte, kan 
studien ändå besvara frågeställningen. Detta för att hypoteserna är grunden till 
enkätundersökningen, vilket betyder att frågeställningen kan besvaras utifrån resultatet från 
enkätundersökningen.  
 
Vi har i vår studie samlat in relevant information i form av teori och empiri som båda har 
koppling till vår frågeställning. Vi anser därför att vår studie har en hög validitet.    
 
2.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet står för hur pålitligt det insamlade materialet är. När det gäller 
enkätundersökningar menar reliabiliteten att det skall gå att uppnå samma resultat varje gång 
från en och samma respondent (Grønmo, 2006). Oftast är detta något som är svårt att uppnå, 
då respondenten kan ha glömt vad den svarade på frågorna, ändrat uppfattning kring ämnet 
eller att den helt enkelt har ändrat åsikt. För att kunna säkerställa sin reliabilitet kan man 
enligt Grønmo (2006) dela upp respondenterna i två olika grupper för att sedan kunna jämföra 
de båda gruppernas resultat. Om resultaten från båda grupperna är likvärdiga kan reliabiliteten 
anses vara hög. Vi anser att vi med vår enkätundersökning skulle kunna få ett reliabelt resultat 
om vi lämnade ut samma enkät till samma person igen, eftersom vi tror att det kan vara svårt 
att ändra åsikt kring detta ämne.    
 
2.6.3 Generaliserbarhet 
Det är viktigt att kunna argumentera för resultatet av en enkätundersökning och värdet av den 
utanför det fall som har studerats. Om det utförts en enkätundersökning vill forskaren som 
utformat enkäten även hävda att resultaten också gäller de personer som inte deltagit i just 
denna undersökning (Bryman & Bell, 2011). Det går inte att skicka ut en enkät till alla 
personer inom en vald målgrupp, utan man får som forskare göra ett urval som skall vara så 
representativt som möjligt. Detta medför att resultatet generaliseras för den valda målgruppen. 
Enligt Bryman & Bell (2011) är det mest effektivt att använda sig av ett sannolikhetsurval vid 
undersökningen, eftersom det ger forskaren ett slumpmässigt urval av målgruppen. Då vi 
skickat vår enkät till vänner och familj på Facebook har vi gjort en generalisering, då vi inte 
kunde skicka enkäten till alla personer i målgruppen.   
 
2.7 Presentationsmetod 
För att läsaren skall få en bättre förståelse av studien har resultatet illustrerats med bilder. De 
bilder som använts ger läsaren en tydligare inblick inom ämnet och kan då på ett lättare sätt 
sätta sig in i sammanhanget. Utifrån enkätundersökningen som analyserats kan läsaren lättare 
få förståelse över frågeställningen som finns. Enkäten finns tillgänglig som bilaga i studien 
(se Bilaga 1). Det som till största del utgör analysen är positiva samt negativa aspekter av 
huvudämnet i jämförelse med befintliga betalningssystem. Samband har tagits fram ur 
enkätundersökningen för att kunna relateras till frågeställningen och komma fram till en 
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slutsats. 
 
2.8 Sammanfattning av metodkapitlet  
Vi har i detta kapitel analyserat och beaktat olika synsätt som finns som grund till vår studie. 
Vi har som tidigare nämnt valt att använda och anpassa oss till den kvantitativa metoden, då 
vi har valt att göra en enkätundersökning med Västtrafiks befintliga och potentiella kunder. Vi 
har också kommit fram till att vi har använt oss av det positivistiska synsättet i vår studie, 
eftersom vi i vår studie har utgått från tidigare forskning och teorier. 
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3. Teoretisk referensram  
Vi kommer i detta kapitel att presentera Near Field Communication och hur det kan användas 
av Västtrafiks befintliga och potentiella kunder som på så sätt skulle kunna påverka 
kundnöjdheten. Avsnittet börjar med att beskriva allmänt om kundnöjdhet och vad NFC är, 
vilket vidare lägger fokus på NFC:s betalningsfunktion. Vidare presenteras Västtrafik och 
dess olika kort som finns att använda. Slutligen presenteras hur Västtrafiks betalningssystem 
fungerar i nuläget. 
 
3.1 Kundnöjdhet 
Enligt Söderlund (2000) innebär kundnöjdhet att man försöker ta till vara på kundens attityd. 
Kundnöjdheten kan ses som erfarenhetsbaserad och personlig. Attityden uppstår genom att en 
kund har köpt en produkt eller tjänst. Detta resulterar i att kundnöjdheten blir kundens egen 
uppfattning och erfarenhet av den köpta produkten eller tjänsten. Det innebär enligt Söderlund 
(2000) att en person inte kan vara missnöjd med en specifik leverantör om man inte är kund 
hos just den leverantören. Som tidigare nämnt kan kundnöjdheten beskrivas som att attityden 
hos kunden är subjektiv/personlig. Olika kunder som blivit utsatta för samma erbjudande 
under exakt likadana situationer kan ha olika nivåer av kundnöjdhet. Enligt Söderlund (2000) 
kan detta bero på att olika kunder tar till sig ett erbjudande med olika förväntningar, normer 
och behov. Utifrån dessa delar gör sedan kunden sin egen bedömning av kundnöjdheten. Hos 
kollektivtrafiken kan kunder uppfatta saker på olika sätt, där vissa kunder uppskattar saker 
som andra kunder inte gör. Olika kunder hos kollektivtrafiken kan därför ta till sig av samma 
erbjudande på olika sätt.  
 
Begreppet marknadsmix är känt inom kundnöjdhet och beskriver hur olika aktiviteter kan 
komma att påverka kunder. Marknadsmixen består av 4P - produkt, plats, påverkan och pris. 
Syftet med dessa P:n var att de skulle innefatta olika aktiviteter för att underlätta för företag 
(Kotler, 1999). Ett liknande verktyg föreslogs också av Lauterborn (1990) som kom att kallas 
för de fyra kundpunkterna. Kotler (1999) menar att kunden och marknadsföraren har två olika 
perspektiv att se på ett erbjudande. Marknadsföraren ser det som att sälja en produkt eller 
tjänst, medan kunden vill köpa en lösning på ett problem eller köpa ett värde i form av 
exempelvis en upplevelse.  
 
De fyra kundpunkter som Lauterborn (1990) presenterar är; värdet för kunden, kostnad för 
kunden, tillgänglighet och kommunikation.  
 
Värdet för kunden  
Produkter eller tjänster är utarbetade att ha en nytta för kunden för att på så vis försöka 
förenkla något för kunden. Det kan också vara att produkten eller tjänsten skall bidra till 
kundens välmående, vilket skulle kunna göras via en önskad upplevelse. Oberoende av 
karaktär på produkten eller tjänsten har kunden en uppfattning om att den skall skapa något 
slags värde, vilket skulle kunna vara i form av en positiv inverkan (Lauterborn, 1990).  
 
 



 
 

18 
 

Kostnad för kunden  
Det är här viktigt att marknadsföraren bryr sig om mer än bara priset på själva produkten eller 
tjänsten. Marknadsföraren måste också förstå den kostnad som behövs för att kunna 
tillfredsställa kundens behov av att köpa produkten eller tjänsten. Det finns alltså mer än bara 
själva priset att ta hänsyn till, däribland driftkostnader som kunden har. Kostnaderna som 
finns kan mätas både i tid, men också i samvete (Lauterborn, 1990). Kunderna hos 
kollektivtrafiken har tid som en stor kostnad när de skall åka buss eller spårvagn. Det är 
viktigt för kollektivtrafiken att fordonen kommer i tid för att kunderna skall bli nöjda. Priset 
på själva produkten eller tjänsten måste också vara rimligt för att kunden skall känna att den 
blir tillfredsställd. Här skulle NFC kunna vara en bra lösning för både kund och 
kollektivtrafiken, då det skulle bidra till att fordonen håller tiden bättre, eftersom betalningen 
då sker snabbt och effektivt.  
 
Tillgänglighet  
Denna punkt handlar om hur tillgänglig produkten eller tjänsten är på marknaden. Vad måste 
kunden göra för att kunna få tillgång till produkten eller tjänsten? Under denna punkt 
återfinns kundens bekvämlighet, hur långt måste kunden gå för att kunna få sin produkt eller 
tjänst (Lauterborn, 1990). Denna punkt är viktig för kollektivtrafiken då deras tjänster måste 
finnas mycket tillgängliga för kunden. Det är viktigt att busshållplatser och liknande ligger på 
ett bekvämt avstånd för kunden, då den inte är beredd att gå hur långt som helst för att ta sig 
till bussen. Det är viktigt att kunden kan bli tillfredsställd och bekväm för att den skall kunna 
nå en högre kundnöjdhet (Lauterborn, 1990).  
 
Kommunikation  
Här handlar det om att kunden är intresserad av en så kallad tvåvägskommunikation, istället 
för att enbart bli influerad av reklam och annan marknadsföring. Tvåvägskommunikationen 
tillåter kunden att ställa frågor till företaget om det finns någonting som är oklart eller otydligt 
(Lauterborn, 1990). Kollektivtrafiken har olika kontor som gör det möjligt för kunden att 
kommunicera med företaget om de har några frågor. Detta kan också påverka kundnöjdheten 
hos kollektivtrafiken.  
 
3.2 Near Field Communication  
3.2.1 Vad är NFC?  
Near Field Communication (NFC) är en ny teknik som tagits fram för att göra det möjligt att 
utbyta information mellan olika enheter, så som mobiltelefoner, datorer, taggar och så vidare 
(McHugh & Yarmey, 2012). Överföringen sker trådlöst med ett litet avstånd för att kunna 
överföra informationen. NFC är en vidareutveckling av tekniken RFID, som redan idag 
används av exempelvis kollektivtrafiken. NFC innebär att radiofrekventa fält överför och tar 
emot information. Tekniken kräver att det finns två objekt vid datautbytet, en “läsare” och en 
“mottagare”. Den enhet som tar initiativet till överföringen kommer att avge ett radiofrekvent 
fält. När sedan den andra enheten är i närheten av initiativtagaren, och har aktiverat NFC, 
kommer en kommunikationslänk att startas. De båda enheterna kan sedan överföra sin 
information. Enkelheten och snabbheten med NFC har inspirerat vissa företag att använda 
NFC- tekniken i form av “tap ‘n go” (McHugh & Yarmey, 2012).  
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Figur 1 – NFC:s funktion (Cavoukian, 2011) 
 
Utbytet av data vid NFC-kommunikationen kan vara antingen aktiv eller passiv. Aktiv 
kommunikation innebär att det är två enheter som deltar i överföringen av data. Det innebär 
således att båda enheterna utbyter radiofrekventa fält. De båda enheterna kan sedan samverka 
i ett så kallat “peer-to-peer” datautbyte (McHugh & Yarmey, 2012). Passiv kommunikation 
innebär att endast en av enheterna genererar en radiofrekvens. 
 
3.2.2 RFID 
Radio Frequency Identification, eller RFID, är som tidigare nämnts grunden för utvecklingen 
av NFC. RFID skickar ut radiovågor vid utbyte av data, och som nämnts innan är tekniken 
vanlig inom till exempel kollektivtrafiken men även vid användning av passerkort. Vid 
användning av tekniken krävs det en RFID-tagg och en enhet som kan läsa av taggen (GS1 
Sweden, u.å.). En RFID-tagg består av en antenn och ett mikrochip, där lagrad information 
kan finnas på chipet. Vid datautbytet för man taggen framför en läsare som skickar ut 
radiovågor och den information som finns lagrad i taggen förs över till ett datasystem. 
 
Det finns olika sorters RFID-taggar och dess energiförsörjningskälla kan delas in i tre delar; 
aktiv tagg, passiv tagg och semipassiva taggar (GS1 Sweden, u.å. c). 
 
Aktiv tagg: Ett batteri finns i taggen som ständigt försörjer taggen med energi. Dessa taggar 
skickar ut starka signaler som på ett längre avstånd kan läsas av. Användningsområden för 
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aktiva taggar existerar vid lokalisering av till exempel postpaket (Wallström, 2007).  
 
Passiv tagg: Det finns inget batteri som ger energi till taggen. Energin fås genom 
elektromagnetiska vågor som skickas ut av RFID-läsaren. I dagsläget är det vanligast med 
passiva taggar då de finns i exempelvis busskort och bibliotekskort (Wallström, 2007). 
 
Semipassiva taggar: Både batterier och radiovågor används som energikälla i semipassiva 
taggar. Dessa taggar skickar ut mycket starka signaler. Semipassiva taggar beskrivs därför 
som en kombination av aktiva och passiva taggar (GS1 Sweden, u.å. c). 
 
RFID-läsaren tar med hjälp av antenner emot information som sänds från RFID-taggen (GS1 
Sweden, u.å.b). Läsaren avkodar informationen som förs över till ett datasystem. En RFID-
läsare behöver ingen direkt kontakt med en RFID-tagg och kan läsa av flera RFID-taggar 
samtidigt. RFID-läsaren kan fungera som en energikälla för både passiva och semipassiva 
taggar. Beroende på användningsområde kan läsarna vara byggda på olika sätt. Det kan 
exempelvis vara läsare som har inbyggda eller fristående antenner. Läsare med inbyggda 
antenner kan till exempel användas när man bara läser av enstaka taggar eller som läses av på 
löpande band. Läsare med fristående antenner är mer lämpade för att läsa av till exempel 
helpallar vid exempelvis lagerhantering. 
 
3.2.3 NFC och RFID 
Trots att NFC är en vidareutveckling av RFID finns det en del som skiljer dem åt. RFID har 
ett avläsningsavstånd på några meter medan NFC endast har ett maximalt avläsningsavstånd 
på 10 centimeter (Difference Between, 2013). Med tanke på NFC:s korta avstånd blir 
enheterna vanligtvist passiva då de inte integrerar med andra enheter lika lätt. På detta sätt blir 
NFC-tekniken mer säker från exempelvis avlyssning än RFID. 
 
NFC-tekniken är utvecklad för mobila enheter för att på ett sätt ersätta plånboken, eftersom 
man nu för tiden tar med sig mobiltelefonen överallt (Difference Between, 2013). Dock är det 
endast ett fåtal mobila enheter som har stöd för tekniken, men många företag har börjat testa 
funktionen med applikationer och klistermärken för de mobilägare som inte har stöd för NFC 
(Lindkvist, 2012). 
 
3.3 Olika användningsområden med NFC  
NFC-tekniken har många olika funktioner som nämnts tidigare i studien. Nedan följer olika 
scenarion med förklaring om hur man kan och skulle kunna använda sig av NFC-tekniken 
inom olika användningsområden. De olika scenarierna presenteras i syfte att skapa förståelse 
att NFC-tekniken inte enbart kan tillämpas vid betalning, utan kan också användas inom andra 
områden. 
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3.3.1 Scenario 1 - Avläsning av 
affischer/broschyrer 
Ett av användningsområdena inom NFC är möjligheten till 
att använda funktionen till att läsa av information på 
affischer/broschyrer med hjälp av en mobilenhet. Detta 
sker genom att aktivera NFC-funktionen på telefonen och 
sedan hålla fram telefonen vid NFC-loggan som finns på 
affischen/broschyren. Detta kan även fungera för att läsa av 
information från en specifik produkt, information från 
kartor, tävlingar som finns online med mera (Cavoukian, 
2011).  

Figur 2 – Avläsning av affischer 
(Cavoukian, 2011) 

3.3.2 Scenario 2 - Sammankoppling av skrivare 
NFC kan möjliggöra sammankoppling av enheter. Det kan 
exempelvis vara headset, skrivare, multimedia center med flera 
som stöder NFC-tekniken, likt Bluetooth. För att skriva ut en bild 
från mobilen kan man koppla mobilenheten med skrivaren som 
innehar NFC och Bluetooth. Mobilanvändaren aktiverar NFC på 
sin enhet och väljer en bild som skall skrivas ut. Efter valet av 
bild håller användaren mobilenheten framför skrivarens NFC-
läsare och om det är första gången som enheterna kopplas 
samman måste användaren godkänna skrivaren innan utskriften 
sker. Godkännande av skrivaren gör att mobilanvändaren i 
framtiden bara behöver hålla mobilen framför NFC-läsaren för 
att skriva ut bilder. Initieringen mellan mobilenheten och 
skrivaren sker med NFC-tekniken medan överföringen sker 
genom Bluetooth, eftersom NFC inte klarar av att föra över för stora informationskvantiteter. 
I detta fall betyder det att NFC används som komplement för att effektivisera överföringen 
mellan enheterna (Cavoukian, 2011;Toppan Forms u.å.). 
 
3.3.3 Scenario 3 - Överföring av information mellan 
smartphones 
Peer-to-peer överföring gör det möjligt att utbyta information 
mellan smartphones som båda har NFC-funktionen aktiverad. 
Data som delas kan vara alltifrån länkar, videoklipp, visitkort 
med mera. För att utbyta information behöver båda aktivera 
NFC. Den användare som vill föra över information till den 
andra, exempelvis att föra över en kontakt med 
kontaktuppgifter, väljer kontakten och söker efter mottagaren 
för att sedan kunna installera en anslutning för att skicka 
kontaktuppgifterna till mottagaren. Mottagaren bekräftar 
överföringen och kontakten skickas. Därefter används Near Field Communication Data 
Exchange (NDEF) för att kunna sända datan. Likt scenario 2 används NFC även här som ett 

Figur 3 – Sammankoppling av 
skrivare (Cavoukian, 2011) 

Figur 4 – Överföring av 
information mellan smartphones 
(Cavoukian, 2011) 
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komplement för att underlätta överföringen mellan de olika enheterna med Bluetooth 
(Cavoukian, 2011;Toppan Forms u.å.).  

3.3.4 Scenario 4 - NFC som betalkort och klubbkort 
NFC kan användas som betalkort och klubbkort. En kund hos en 
butik kan vid betalning med NFC samla så kallade klubbpoäng på 
mobilen. Kunden betalar produkten genom att hålla sin mobilenhet 
framför butikens NFC-läsare vid betalning. Samtidigt som 
transaktioner görs vid betalningen får kunden automatiskt 
klubbpoäng till sitt registrerade klubbkonto (Cavoukian, 2011). 
 

3.3.5 Scenario 5 - Passerkort & Nycklar 
En annan funktion som finns i NFC är att kunna använda 
passerkort när man behöver gå igenom spärrar innan man till 
exempel åker tunnelbana. Detta kan användas istället för vanliga 
plastkort. Funktionen fungerar även till att öppna dörrar vid till 
exempel hotellrum eller på arbetsplatser. NFC tekniken kan i 
detta fall användas istället för vanliga nycklar (Toppan Forms, 
u.å.). 
 
3.4 Betalning med NFC 
Under 2000-talet lanserades flera hundra betalningstjänster via mobilen, men de flesta blev 
misslyckade och lades snabbt ner. Den nya NFC-tekniken har varit ett omtalat ämne i ett par 
år och det finns blandade åsikter om dess betalningstjänst. Vissa trodde att NFC-tekniken 
skulle komma att attrahera kunder med den mobila betalningstjänsten (Poulbere 2008). Andra 
trodde att NFC:s betalningstjänst inte skulle bidra till någon kundnytta med tanke på att 
betalning med kreditkort och kontanter redan är ett enkelt betalningssätt (Kristoffersen m.fl., 
2008).  
 
Betalning med NFC har på senare tid utvecklats och tagit fart (McHugh & Yarmey, 2012). I 
en mobiltelefon som innehåller NFC-tekniken kan denna fungera som ett kreditkort. När 
funktionen är påslagen på telefonen håller kunden den mot en NFC-aktiverad läsare för att 
utföra betalningen. Just denna funktion kanske inte är av något högt värde för kunden, men 
det finns andra funktioner som kan göra mobiltelefonen till en digital plånbok. NFC-
funktionen “peer-to-peer” gör det möjligt för kunden att göra ett tvåvägsdatautbyte, vilket kan 
ge ytterligare fördelar. NFC-chipet kan samla in och lagra kreditkortsuppgifter samtidigt som 
det kan integrera med annan data som finns lagrad i kundens digitala plånbok. De kunder som 
har kunskap om NFC kan samla klubbkortspoäng för shopping i en butik, kan använda 
kundkuponger omedelbart samt få elektroniska kvitton till sin mobila enhet. Alla dessa 
funktioner hos NFC kan ske med ett enda knapptryck på mobiltelefonen.   
 
Då inte alla mobiltelefoner har inbyggd NFC har det varit svårt att testa funktionen vid 
betalning. Ett fåtal företag har börjat använda sig av tekniken, så som ICA med sitt ICA To 

Figur 6 – Passerkort & nycklar 
(Cavoukian, 2011) 

Figur 5 – NFC som betalkort 
(Mobilizera, 2012) 
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Go (Lindkvist, 2012). Företaget erbjuder en NFC-tagg i form av en klisterlapp till sina 
kunder, där de kan samla digitala stämplar via företagets applikation. Fokus ligger dock inte 
på betalningen utan på själva stämpelkortet. Man “tappar” sin mobiltelefon framför en NFC-
läsare under köpprocessen och får sedan en stämpel i applikationens digitala stämpelkort. 
 
McDonald’s kommer att börja använda sig av NFC-tekniken på sina restauranger inom en 
snar framtid (Sellebråten, 2013a). Fokus ligger för tillfället dock på SEQR-funktionen som är 
baserad på tjänsten med användning av QR-koder. Det sägs att de kommer att utrusta sina 
kassaterminaler med NFC-enheter. Fler och fler företag överväger att använda sig av NFC-
funktionen i framtiden. Hemköp och Paypal är exempel på företag som har börjat testa 
funktionen (Sellebråten, 2013b; Thoresson, 2011). 
 
3.5 Olika betalningssätt hos Västtrafik  
Nedan presenteras olika betalningssätt som finns hos Västtrafik i dagsläget, eftersom 
Västtrafik är vårt studieobjekt i denna studie. Detta presenteras för att skapa en bättre 
förståelse för det system som finns idag och finns med i vår enkätundersökning (se Bilaga 1) 
för att få en inblick i vad respondenterna anser om det betalningssystem som finns idag. 
 
3.5.1 Betalning med kreditkort 
När man inte har något busskort kan man betala ombord 
med sitt kreditkort. Detta betalningssätt är främst för 
personer som sällan åker kollektivt. Man får en enkelbiljett 
som kan gälla i 90 minuter efter biljettköpet inom en 
bestämd zon.  
 
3.5.2 Kontoladdning 
Passar främst för de som åker då och då eftersom det blir 
billigare att ladda på ett kort med pengar där minsta 
beloppet är 100kr än att köpa en enkelbiljett. Det går 
snabbare än att köpa enkelbiljetter varje gång. Kortet går att 
ladda hos något av Västtrafiks försäljningsställen. Det finns 
ofta markerat vilka kiosker som kan erbjuda kontoladdning.  
 
3.5.3 Periodkort/områdesladdning 
Periodkort/områdesladdningar är kort som löper över en viss 
period, oftast månadsvis, men även kortare/längre. Med dessa      Figur 7 – Kortläsare Västtrafik 
kort kan man även åka hur mycket man vill under perioden samt  
inom vissa områden. Det kan exempelvis vara inom kommunen och längre zoner. 
Periodkort/områdesladdningar passar främst de som åker med kollektivtrafiken dagligen. 
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3.5.4 SMS-biljett 
När man åker på SMS-biljett hos Västtrafik skickar man iväg ett SMS till ett visst nummer 
som sedan skickar tillbaka ett SMS som blir ens biljett. Man visar upp SMS:et för chauffören 
och SMS:et måste finnas tillgängligt under hela resan. SMS-biljetten passar de som har med 
sig en mobiltelefon men som inte har något busskort eller betalkort med sig. Innan man kan 
börja använda sig av SMS-biljett måste man registrera sig på Västtrafiks hemsida och välja 
om man vill få hem en faktura eller om alla avdrag skall göras på ett kreditkort. 
 
3.5.5 Förköpt biljett 
Man kan förköpa biljetter i butiker som har samarbete med Västtrafik, exempelvis Pressbyrån. 
Man kan även förköpa biljetter via Västtrafiks hemsida, vilket resulterar i att man måste ange 
mobilnummer. Då får man biljetten som ett SMS.  
 
3.6 Hypoteser 
Vi skapade som tidigare nämnts våra hypoteser utifrån teori och vår frågeställning. Vi valde 
att utforma hypoteser för att de skulle ligga till grund för vår enkätundersökning. Efter att ha 
studerat teori om NFC har vi kommit fram till olika hypoteser. Följande hypoteser har tagits 
fram utifrån teorier och diskussioner kring hur kollektivtrafiken ser ut idag, samt hur vi själva 
ser på dagens betalningssystem. Vi började med att lista relevanta nyckelord utifrån teorin 
samt utifrån diskussioner i gruppen. På detta sätt lyckades vi komma fram till de olika 
hypoteserna.  
 
3.6.1 Hypotes 1 
Nollhypotes: Hur ofta respondenterna åker buss eller spårvagn påverkar inte deras åsikter om 
kortbetalning på fordonen. 
 
Mothypotes: Hur ofta respondenterna åker buss eller spårvagn påverkar deras åsikter om 
kortbetalning på fordonen.  
 
Det finns olika sätt att betala sin resa på hos kollektivtrafiken, däribland kortbetalning på 
själva fordonet. Syftet är att ta reda på om respondenter som åker buss/spårvagn påverkas 
eller inte påverkas av kortbetalningen på fordonen. Vad kunderna tycker om kortbetalningen 
kan även säga väldigt mycket om vad de har för förväntningar innan en resa eller hur de 
tycker att det skall vara när de åker buss/spårvagn. 
 
3.6.2 Hypotes 2 
Nollhypotes: Respondenterna är inte negativt inställda till att registrera sina uppgifter hos 
WyWallet för att kunna köpa en SMS-biljett vilket i sin tur kan påverka kundnöjdheten. 
 
Mothypotes: Respondenterna är negativt inställda till att registrera sina uppgifter hos 
WyWallet för att kunna köpa en SMS-biljett vilket i sin tur kan påverka kundnöjdheten. 
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För att kunna köpa en SMS-biljett för att åka buss hos en del kollektivtrafikföretag måste man 
registrera sig hos WyWallet. Detta för att svensk lag kräver att alla köp som sker via SMS 
skall registreras, för att på så sätt motverka penningtvätt (Skånetrafiken, u.å). Syftet är att 
undersöka respondenternas inställning, om de är negativa eller positiva till registrering hos 
WyWallet och i sådana fall varför. 
 
3.6.3 Hypotes 3 
Nollhypotes: Respondenterna föredrar inte periodkort vid betalning hos kollektivtrafiken. 
 
Mothypotes: Respondenterna föredrar periodkort vid betalning hos kollektivtrafiken. 
 
Att betala sin resa med periodkort på bussen eller spårvagnen kan vara effektivt men också 
kostsamt. Syftet är att undersöka om respondenterna föredrar periodkort vid betalning hos 
kollektivtrafiken eller inte. Många kunder efterfrågar ett alltmer snabbare och effektivare sätt 
att betala sina resor på vilket skulle kunna öka kundnöjdheten, samtidigt som andra typer av 
kunder inte är öppna för ny teknik då detta kan ses som komplicerat och omständigt.  
 
3.6.4 Hypotes 4 
Nollhypotes: Kortbetalning är inte den mest effektiva metoden att betala med om man bortser 
från kostnaderna. 
 
Mothypotes: Kortbetalning är den mest effektiva metoden att betala med om man bortser från 
kostnaderna. 
 
Att betala med kort på buss/spårvagn kan vara ett bra alternativ om man inte åker kollektivt 
särskilt ofta. Det kan dock bli dyrt med kortbetalning om man åker lite oftare. Syftet är därför 
att undersöka om kortbetalning verkligen är den mest effektiva metoden att betala på i 
kollektivtrafiken bortsett från kostnader.   
 
3.6.5 Hypotes 5  
Nollhypotes: Respondenterna som inte känner till NFC kan inte tänka sig att använda det som 
ett ytterligare alternativ.  
 
Mothypotes: Respondenterna som inte känner till NFC kan tänka sig att använda det som ett 
ytterligare alternativ.  
 
NFC kan användas på ett mer effektivt sätt hos kollektivtrafiken, genom att enbart använda 
sig av NFC eller som ett ytterligare alternativ till betalning hos bussar och spårvagnar. Syftet 
är att undersöka den befintliga kundnöjdheten och om respondenterna vill använda NFC som 
ett ytterligare betalningsalternativ eller om de hellre avstår.  
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4. Resultat av enkätundersökning 
Vi kommer i detta kapitel presentera vår insamlade empiri, där vi inleder med att presentera 
resultaten av vår enkätundersökning samt samband som har hittats. Vi kommer därefter 
redogöra för resultatet i den empiriska undersökningen.  
 
4.1 Sammanställning av resultat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8 – 1. Ålder hos respondenterna (se Bilaga 1) 
 
Figur 8 visar att de 124 personer som besvarade vår enkät är mellan 16 och 60 år. 26 personer 
svarade att de är 22 år, medan 16 personer är 20 år. Det största åldersspannet hos våra 
respondenter ligger mellan 18 och 25 år.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9 – 2. Hur ofta respondenterna åker buss/spårvagn (se Bilaga 1) 
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Figur 9 visar att 45 personer åker buss eller spårvagn dagligen, medan 30 av respondenterna 
åker någon gång i veckan. 21 personer av de tillfrågade åker någon gång i månaden och 23 
personer åker mer sällan än så. 5 personer angav att de aldrig åker buss eller spårvagn.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10 – 3. Vad respondenterna anser om kortbetalning (se Bilaga 1)  
 
Figur 10 visar att 14 personer anser att kortbetalningen är jättedålig, medan 42 personer anser 
att den är varken eller. 15 personer anser däremot att den är jättebra. Respondenterna fick 
ange en siffra mellan 1 och 7 för att besvara frågan, där 1 var jättedåligt och 7 var jättebra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 11 – 4. Vilket betalningssätt respondenterna främst använder (se Bilaga 1) 
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Figur 11 visar vilket betalningssätt som respondenterna främst använder när de åker buss eller 
spårvagn. Resultatet visar att 59 personer använder sig av periodkort när de åker kollektivt, 
medan 30 personer använder sig av kontoladdning. 18 personer använder SMS-biljett och 
ungefär 13 personer betalar med sitt kreditkort på fordonet. 2 personer angav att de köper en 
biljett i förväg medan 2 personer gör på något annat sätt.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12 – 5. Vilket betalningssätt respondenterna anser mest effektivt,  
bortsett från kostnader (se Bilaga 1) 
 
Figur 12 visar att 65 personer anser att periodkort är det mest effektiva betalningsalternativet, 
bortsett från kostnader. 27 personer menar att SMS-biljett är mest effektivt medan 11 personer 
skulle välja kortbetalning på fordonet. 20 personer anser att kontoladdningen är mest effektivt 
och endast 1 person vill betala med förköpt biljett.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13 – 6. Om respondenten anser att antalet betalningssätt är positivt/negativt (se Bilaga 1) 
 
Figur 13 visar att 67 respondenter anser att antalet betalningsmöjligheter på bussar eller 
spårvagnar är positivt. 13 personer angav att antalet är negativt och 37 personer svarade 
varken eller på denna fråga. Det fanns också 7 personer som svarade att de inte vet.  
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Figur 14 – 7. Vad respondenten anser om att 
registrera sig hos WyWallet (se Bilaga 1) 
 
Figur 14 visar vad respondenterna anser om att behöva registrera sig hos WyWallet för att 
kunna köpa en SMS-biljett. Även här hade vi en skala från 1-7 där 1 var jättedåligt och 7 var 
jättebra. 79 personer svarade att det är jättedåligt att behöva registrera sig hos dem innan man 
kan köpa en biljett, medan 1 person svarade att det är jättebra. 25 personer svarade varken 
eller. De personer som angav ett svar lägre än fyra skulle sedan besvara frågan varför de 
tycker att WyWallet är dåligt (Figur 15). 25 personer svarade då att de anser att det är icke-
flexibelt, att det var bättre innan. 52 personer svarade att det var jobbigt/krångligt medan 21 
personer svarade att de åker sällan och att det därför känns onödigt att behöva registrera sig. 8 
personer angav övrigt som svar. Bortfallet på denna fråga, cirka 20 personer, finns med på 
grund av att alla inte kunde svara på denna fråga, då de svarat att de tycker WyWallet är bra. 
Det kan också vara så att de valt att inte svara på denna fråga för att de inte visste vad de 
skulle svara.   
 

 
 
Figur 16 – 9. Vad respondenten använder för telefon idag (se Bilaga 1) 
 

Figur 15 – 8. Varför respondenterna inte 
tycker det (se Bilaga 1) 
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Figur 16 visar på att den vanligaste telefonen hos våra respondenter är Iphone. 71 personer 
svarade att de använder sig av en Iphone i dagsläget. På andra plats kommer Samsung med 26 
respondenter som använder den. 9 personer använder HTC och 10 personer använder en 
Sony. 4 personer använder Nokia och 4 personer angav alternativet övrigt som sitt svar. Där 
fick de sedan själva ange vilken telefon de använder. Svaren på denna fråga blev bland annat 
Sony Ericsson.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17 – 10. Om respondenterna känner till NFC (se Bilaga 1) 
 
Figur 17 visar att 26 personer känner till vad Near Field Communication är för någonting. 
Majoriteten av respondenterna visste inte vad NFC var, 98 stycken, vilket gjorde att vi hade 
en textruta som gav en kort beskrivning om tekniken, eftersom vi ville att de skulle ha chans 
att svara på resten av enkäten.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 18 – 11. Om respondenterna skulle kunna använda  
tekniken på buss/spårvagn (se Bilaga 1)  
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Figur 18 visar att 74 personer skulle kunna tänka sig att använda tekniken vid betalning på 
bussar eller spårvagnar. 23 personer svarade att de inte skulle kunna tänka sig att använda 
tekniken vid betalning, medan 27 personer svarade att de inte vet. Att de inte vet skulle kunna 
bero på att de inte kan tillräckligt mycket om tekniken för att kunna besvara frågan med ja 
eller nej. Om de svarade ja på frågan skulle de också besvara varför samt om de svarade nej 
skulle de besvara frågan varför inte.  
 

 
Figur 19 – 12. Om de svarade nej på fråga 11, varför inte?  
 
Figur 19 visar vad respondenterna svarade på varför de inte kan tänka sig att använda sig av 
NFC-tekniken. 11 personer svarade att de inte ville lämna ut sina kontouppgifter, 6 personer 
svarade att de har för lite kunskap om tekniken och 5 personer menar att det verkar för 
avancerat. 6 personer svarade alternativet övrigt.  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Figur 20 – 13. Om du svarade ja på fråga 11, varför? 
 
Figur 20 visar vad respondenterna svarade på varför de kan tänka sig att använda sig av NFC-
tekniken. 48 personer svarade att de det är en snabb/effektiv betalning, 29 personer svarade att 
det är enkelt att använda och 27 personer svarade att man slipper ta med sig kort. 1 person 
svarade alternativet övrigt.  
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Figur 21 – 14. Om respondenterna skulle kunna tänka sig att enbart använda NFC  
eller som ett ytterligare alternativ vid betalning hos kollektivtrafiken (se Bilaga 1) 
 
Figur 21 visar om respondenterna i enkätundersökningen skulle kunna tänka sig att använda 
enbart NFC vid betalning eller om de vill ha det som ett ytterligare alternativ. 16 personer 
svarade att de kan tänka sig att enbart använda sig av NFC på bussar och spårvagnar, medan 
75 personer vill ha det som ett ytterligare alternativ. 20 personer svarade varken eller.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 22 – 15. Om respondenterna kan tänka sig att byta telefon för att få  
tillgång till NFC-tekniken (se Bilaga 1) 
 
Figur 22 visar att 8 av respondenterna faktiskt skulle kunna tänka sig att byta telefon för att få 
tillgång till NFC-tekniken i sin mobiltelefon. 79 personer svarade dock att de inte är villiga att 
byta telefon för enbart tekniken. 21 personer svarade att de inte vet medan 16 personer 
svarade att de redan har en mobiltelefon som stödjer NFC-funktionen.  
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5. Analys och resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av våra hypoteser, samt en analys kring 
hypotesprövningen. Vi har i analysen använt oss av den komparativa analysmetoden, där vi 
har jämfört positiva och negativa effekter kring införandet av NFC hos kollektivtrafiken vid 
betalning. Under 2.5.1 Hypotesprövning ges en förklaring till hur vi kommit fram till våra 
hypoteser och varför vi valt just de hypoteserna. I kapitlet analyseras också för- och 
nackdelar vid ett införande av NFC hos kollektivtrafiken, då ur kundens perspektiv, eftersom 
analysen utgår från enkätundersökningen och våra valda hypoteser. 
 
5.1 Resultat hypotesprövning 
Vi har sammanställt alla 124 besvarade enkäter i SPSS för att undersöka om det finns några 
samband, det vill säga om en fråga har påverkat hur respondenterna svarat på en annan fråga. 
För att undersöka trovärdigheten när vi jämför olika frågor har vi använt oss av ett Chi2-test 
(se avsnitt 2.5 för förklaring av Chi2-test). Ett Chi2-test kan visa om slumpen spelat en för 
stor roll i undersökningen eller om det faktiskt finns ett samband mellan hur de som deltagit i 
enkäten har svarat på de olika frågorna (Aktiesite, 2007a). Nedan presenteras samtliga 
hypotesprövningar samt de frågor som är relevanta att undersöka. 
 
Hypotes 1  
Nollhypotes: Hur ofta respondenterna åker buss eller spårvagn påverkar inte deras åsikter om 
kortbetalning på fordonen. 
 
Mothypotes: Hur ofta respondenterna åker buss eller spårvagn påverkar deras åsikter om 
kortbetalning på fordonen.  
 
Att göra korstabeller av frågorna “Hur ofta åker du buss/spårvagn?” och “Vad tycker du om 
kortbetalningen?” gav inget samband. Vi valde dessa två frågor för att kunna se något 
samband kring hur ofta respondenterna åker buss/spårvagn och om det påverkar deras åsikter 
om kortbetalning. Utifrån korstabellen har vi fått ett p-värde på 0,063 vilket är högre än 
signifikansnivån 0,05 (5 %). Då p-värdet är över 0,05 kan vi inte förkasta nollhypotesen. Då 
vi inte kan förkasta nollhypotesen accepterar vi den, vilket innebär att respondenternas åsikter 
inte påverkas.  
 

 
Tabell 1 visar ett p-värde på 0,063, vilket är en aning högre än signifikansnivån 0,05 (5 %). Detta 
betyder att det inte finns något samband mellan frågorna och vår nollhypotes kan inte förkastas.  
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Hypotes 2  
Nollhypotes: Respondenterna är inte negativt inställda till att registrera sina uppgifter hos 
WyWallet för att kunna köpa en SMS-biljett vilket i sin tur kan påverka kundnöjdheten. 
 
Mothypotes: Respondenterna är negativt inställda till att registrera sina uppgifter hos 
WyWallet för att kunna köpa en SMS-biljett vilket i sin tur kan påverka kundnöjdheten. 
 
För att kunna ta reda på om respondenterna är negativt inställda till att registrera sina 
uppgifter hos WyWallet för att kunna köpa en SMS-biljett har vi gjort en korstabell mellan 
frågorna “Vad tycker du om att behöva registrera dina uppgifter hos WyWallet för att kunna 
köpa en SMS-biljett?” och “Varför anser du att WyWallet inte är bra?”. Vi fann ett p-värde på 
0,000 vilket är lägre än signifikansnivån 0,05. Detta betyder att det finns ett samband och 
nollhypotesen kan därför förkastas. Undersökningen visar dock att villkoren för testet inte är 
uppfyllda för att kunna vara trovärdiga. Tabellen nedan visar att 76 % av de förväntade 
observationerna är mindre än 5. 
 

 
Tabell 2 visar ett p-värde på 0,000 och signifikansnivån är 0,05. Eftersom p-värdet är lägre än 
signifikansnivån kan nollhypotesen förkastas. Resultatet som visas i tabellen är inte trovärdigt. 
 
Hypotes 3  
Nollhypotes: Respondenterna föredrar inte periodkort vid betalning hos kollektivtrafiken. 
 
Mothypotes: Respondenterna föredrar periodkort vid betalning hos kollektivtrafiken. 
 
För att undersöka hypotes 3 har vi valt att göra en korstabell mellan frågorna “Vilket betalsätt 
skulle du använda främst när/om du åker buss/spårvagn?” och “Bortsett från kostnader, vilket 
betalsätt anser du är enklast/effektivast?”. Tabellen visar ett p-värde på 0,000 vilket är lägre 
än signifikansnivån 0,05. Vi kan därför förkasta nollhypotesen, men eftersom testet inte 
uppfyller villkoren för undersökningen är resultatet inte trovärdigt. Tabellen nedan visar att 
73,3% av de förväntade observationerna är mindre än 5. 
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Tabell 3 visar ett p-värde på 0,000 och signifikansnivån är 0,05. Eftersom p-värdet är lägre än 
signifikansnivån kan nollhypotesen förkastas. Resultatet som visas i tabellen är inte trovärdigt. 
 
Hypotes 4  
Nollhypotes: Kortbetalning är inte den mest effektiva metoden att betala med om man bortser 
från kostnaderna. 
 
Mothypotes: Kortbetalning är den mest effektiva metoden att betala med om man bortser från 
kostnaderna. 
 
För att undersöka om kortbetalning är det mest effektiva sättet att genomföra en betalning på 
buss eller spårvagn bortsett från kostnader har vi korsat frågorna “Vad tycker du om 
kortbetalningen på bussarna/spårvagnarna?” och “Bortsett från kostnader, vilket betalsätt 
anser du är enklast/effektivast?”. Tabellen visar ett p-värde på 0,320 vilket är mycket högre än 
signifikansnivån 0,05. Nollhypotesen kan därför inte förkastas utan accepteras tills vidare.  
 

 
Tabell 4 visar ett p -värde på 0,320, vilket är högre än 0,05. Detta betyder i sin tur att nollhypotesen 
inte kan förkastas. 
 
Hypotes 5  
Nollhypotes: Respondenterna som inte känner till NFC kan inte tänka sig att använda det som 
ett ytterligare alternativ.  
 
Mothypotes: Respondenterna som inte känner till NFC kan tänka sig att använda det som ett 
ytterligare alternativ.  
 
Vi gjorde en korstabell mellan frågorna “Känner du till Near Field Communication?” och 
“Om du hade tillgång till en smartphone med stöd för tekniken, skulle du kunna tänka dig att 
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betala dina resor med NFC?“. Resultatet visar ett p-värde på 0,080 som är högre än 
signifikansnivån 0,05. Vi kan därför inte förkasta nollhypotesen och måste acceptera den tills 
vidare.  
 

 
Tabell 5 har ett p-värde på 0,080. Då detta är högre än 0,05 kan nollhypotesen inte förkastas. 
 
De tester som gjorts till de fem hypoteserna gav inga samband. Några hypoteser visade ett 
samband, men som inte kan vara trovärdiga då de inte uppfyller villkoren för testet. Detta kan 
bero på att stickprovet var för litet för att utföra ett sådant test. Samtliga nollhypoteser kunde 
inte förkastas, utan accepterades tills vidare. De hypoteser som inte anses vara trovärdiga 
uppfyller inte villkoren för testet där minst 80 procent av cellerna måste ha minst fem 
observationer i varje cell, vilket berör hypotes 2 och 3. Om dessa två hypoteser hade varit 
trovärdiga hade nollhypoteserna förkastats och mothypoteserna accepterats. Detta skulle 
innebära att mothypoteserna “Respondenterna föredrar periodkort vid betalning hos 
kollektivtrafiken” och “Respondenterna är negativt inställda till att registrera sina uppgifter 
hos WyWallet för att kunna köpa en SMS-biljett vilket i sin tur kan påverka kundnöjdheten” 
skulle visa ett samband.  
 
5.2 Betalningssätt hos kollektivtrafiken och NFC  
Beroende på efterfrågan hos olika kunder, passar vissa kort vissa individer bättre. Utifrån 
enkätundersökningen är periodkorten det mest effektiva betalningssättet i dagsläget, inom 
Västtrafik. Som tidigare nämnts använder de flesta respondenterna sig av periodkort och en 
större andel skulle använda sig av periodkort trots dyra kostnader. Detta beror på att man kan 
åka obegränsat under en viss period. Det är alltså bara att stiga på buss eller spårvagn och 
stämpla sitt kort, utan att tänka på några kostnader som man måste göra i kontoladdningens 
fall. Det kan ses som negativt att periodkorten är väldigt dyra. Man betalar en stor summa för 
kortet i början innan man får åka obegränsat. Beroende på vilket kort det handlar om kostar de 
olika mycket, till exempel har olika kommuner olika priser på sina periodkort. 
 
Kontoladdningen eller motsvarande är ett betalningssätt som passar de kunder som åker 
någon gång i veckan, någon gång i månaden eller mer sällan. En nackdel med 
kontoladdningen är att man måste fylla på kortet med pengar då det debiteras pengar när man 
stämplar sitt kort. Det kan även ses som negativt att behöva betala mer för att kunna ha kortet 
än vad själva resan kostar. Ett exempel kan vara att en kund fyller på sitt kort med minst 
100kr men åker en resa som kostar 20kr. Istället för att betala 20kr för en resa har kunden 
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indirekt betalat 80kr extra. Det som kan ses som positivt är att resor med kontoladdning är lite 
billigare än en vanlig enkelbiljett. 
 
Enkelbiljetter kan antingen köpas ombord med kreditkort, förköpas på till exempel 
Pressbyrån, köpas online eller köpas via SMS-biljett. Enkelbiljetter passar främst de kunder 
som sällan åker kollektivt. Det kan vara både positivt och negativt att använda sig av 
enkelbiljetter. Det är lite dyrare än om man använder kontoladdning, men det finns många sätt 
att köpa sin biljett på. SMS-biljett hade kunnat vara ett flexibelt alternativ hos de flesta 
kollektivtrafikföretag. Med tanke på att man först måste registrera sig på företagets hemsida 
eller hos WyWallet gör det osmidigt att använda sig av SMS-biljett om man använder det för 
första gången. Köp med kreditkort hos Västtrafik har utifrån vår enkätundersökning fått 
blandade åsikter. Vissa respondenter anser det vara bra, andra dåligt, men majoriteten tycker 
varken eller. Detta betalningssätt anser vi till största del inte är en så påverkande faktor till 
kundnöjdheten, men det kan ge negativa effekter för vissa kunder inklusive respondenterna. 
Förköpta biljetter gör det enkelt genom att bara stiga på buss eller spårvagn och visa sin 
biljett. En nackdel kan vara att det, som tidigare nämnts, kanske inte finns något 
försäljningsställe i närheten för att kunna köpa en biljett. Vi tror att för de kunder som inte är 
så tekniska kan onlineköp eller också SMS-biljett vara en nackdel.  
 
Enkäten visar att NFC som ett ytterligare alternativ skulle göra det mer effektivt att åka med 
kollektivtrafiken. Enkelbiljetter och kontoladdning skulle på ett sätt bli en integrering vid 
betalning av NFC. Eftersom man slipper ta med sig både busskort och kreditkort gör NFC det 
enklare att användas, med tanke på att de flesta personer alltid har med sig sin mobiltelefon. 
Detta skulle bli smidigare än att ta med sig busskort och kreditkort. 
 
5.3 NFC och kundnöjdhet  
För att undersöka vad respondenterna tycker har vi inte bara utformat slutna frågor utan öppna 
frågor där de själva kan argumentera för eller emot någon fråga. Detta har vi gjort i syfte att 
undersöka kundnöjdheten hos befintligt betalningssätt men också förväntningarna på NFC om 
Västtrafik, eller andra kollektivtrafikföretag bestämmer sig för att införa det i sitt system. 
 
I vår enkätundersökning hade respondenterna även möjligheten till att själva fylla i svar på 
några frågor, i form av alternativet övrigt. Fråga 8 (se Bilaga 1) handlade om varför 
respondenterna ansåg att WyWallet inte är bra. Bortsett från svarsalternativen påpekades det 
att WyWallet inte fanns hos alla operatörer. Via enkäten framkom det också att många 
respondenter inte vet hur det fungerar. Turister till exempel kan ha problem med tekniken då 
risken finns att WyWallet inte stöds av deras operatörer. Det kan då bli jobbigt för de att resa 
med Västtrafik. De som lider av funktionsnedsättning eller betalningsanmärkning får det 
också svårare med systemet och det blir därför krångligt med registrering. Det kan finnas risk 
för att pensionärer kan tycka att det är krångligt med ny teknik. Som tidigare nämnts åker 
pensionärer gratis, men det är inte alla kommuner som har den möjligheten. Frågan om 
huruvida pensionärer påverkas kan därför skilja sig mellan olika kommuner. Många svarade 
även att de inte vill lämna ut sina uppgifter/registrera sig hos en tredje part samt en liten andel 
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av respondenterna inte riktigt visste vad det innebär att registrera sig hos WyWallet. 
Pensionärer skulle kunna tillhöra denna grupp. 
 
5.4 Positiva till tekniken 
I vår enkätundersökning hade vi en fråga angående om våra respondenter känner till Near 
Field Communication. Majoriteten svarade nej på denna fråga, vilket vi hade förutspått. Vi 
valde då, som tidigare nämnts, att ha en textruta med lite information kring vad NFC är och 
hur det skulle kunna fungera att använda det hos Västtrafik. Efter att respondenterna fått 
denna information kunde de sedan fortsätta att svara på nästa fråga. Frågan handlade om de 
var villiga att använda tekniken när de åker buss/spårvagn och om de i dagsläget använder sig 
av en smartphone. 60 procent, det vill säga 74 personer, svarade att de faktiskt skulle kunna 
tänka sig att använda tekniken hos Västtrafik. Det kan jämföras med de 19 procent, 23 
personer, som svarade nej på denna fråga. Detta kan tolkas som att respondenterna är mycket 
positiva till NFC hos kollektivtrafiken. Tidigare forskning har också visat att resenärer har 
börjat efterfråga enklare varianter av betalningssätt inom kollektivtrafiken. Företagen som 
väljer att införa tekniken skulle behöva utgå från kundens förväntningar och krav, eftersom 
det är viktigt att de uppfyller kundens önskemål, för att på så sätt behålla sina kunder. 
  
För kollektivtrafikföretagen är det viktigt att ta hänsyn till vad kunden har för önskemål, 
exempelvis gällande Lauterborns (1990) fyra olika kundpunkter. Det är viktigt för 
kollektivtrafikföretagen att ta hänsyn till vad kunden anser vara värdet på en tjänst eller 
produkt. För kunden är det viktigt känner att den får ett värde, exempelvis i form av att något 
förenklas, genom att åka kollektivt. Det är också viktigt för kollektivtrafikföretagen att ta 
hänsyn till kundens välmående enligt Lauterborn (1990), vilket skulle kunna vara i form av en 
bra upplevelse, vilket i sin tur kan liknas med att kunden får en bra upplevelse när de åker 
buss/spårvagn. Det skulle exempelvis kunna vara att busschauffören bemöter kunden på ett 
trevligt och välmottagligt sätt, vilket skulle kunna höja värdet för kunden. 
 
5.5 NFC-tekniken påverkar kundnöjdheten 
Utifrån de öppna frågorna på enkäten anser vi att kundnöjdheten kan komma att befinna sig 
på olika nivåer om NFC införs som betalningsalternativ hos kollektivtrafiken. Som tidigare 
nämnts blir olika kunder utsatta för samma erbjudande vid liknande situationer och att det 
därför bidrar till att det finns olika nivåer att mäta kundnöjdhet på. Efter enkätundersökningen 
har vi kunnat utläsa att många är för tekniken, men samtidigt att det också finns en andel 
respondenter som har helt andra förväntningar och behov. Som tidigare nämnts kan de som 
har funktionsnedsättning eller betalningsanmärkningar ha problem med tekniken och att det 
därför uppstår ett helt annat behov hos de människorna. Söderlund (2000) menar därför att 
olika kunder uppskattar olika saker på olika sätt, detta utifrån kundens befintliga förhållande 
till den nya tekniken, i detta fall NFC. Detta kan tolkas utifrån de 4P som Kotler (1999) 
framför. Produkten kan ses som NFC, platsen som de olika destinationerna i kundernas resor, 
påverkan kan ses utifrån kundens perspektiv där kunden kan påverkas positivt eller negativt. 
Utifrån enkäten kan 60 procent tänka sig att använda tekniken och 68 procent som ett 
ytterligare alternativ, vilket vi tolkar som att respondenterna har höga förväntningar samt att 
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betalningssätten som finns idag kan behöva kompletteras. Priset är svårt för oss att veta 
någonting om, men vi tror att priserna kan komma att bli aningen högre med NFC-tekniken, 
eftersom implementeringen av systemet förmodligen kommer att kosta mycket pengar. 
 
Införandet av NFC hos kollektivtrafikföretagen kan komma att kosta väldigt mycket pengar, 
då det är ett helt nytt system som måste installeras på alla bussar och spårvagnar. Det kan 
också hända att chaufförer måste gå någon form av utbildning för att kunna lära sig det nya 
systemet. Det skulle också kunna vara att tekniken bemöts på olika sätt av olika kunder, 
eftersom det kan vara krångligt att lära sig ännu ett nytt system för att åka buss eller spårvagn. 
Då det är dyrt att implementera det nya systemet kan kostnader för kunderna stiga ganska 
ordentligt. Detta skulle då kunna påverka kunderna i form av att priset stiger på de olika 
busskort som finns, eller dyrare resor, vilket medför en negativ påverkan för kunden. Det är 
då viktigt för kollektivtrafikföretagen att de tar hänsyn till kostnaden, eftersom en kostnad är 
så mycket mer för en kund än bara själva priset för ett busskort. Det är viktigt att 
kollektivtrafikföretagen försöker tillfredsställa kundens behov och olika önskemål, genom 
andra saker än just bara priset på tjänsten eller produkten. För att fler människor skall åka med 
Västtrafik, eller kollektivt över huvud taget, är det viktigt att sätta ett rimligt pris, då kunden 
måste bli tillfredsställd och på så sätt åka mer kollektivt. Tid är också en väldigt stor kostnad 
för kunden, då tid ofta kan sägas är pengar. Det är viktigt att bussar och spårvagnar kommer i 
tid, eftersom kunden ofta har en viss tid att passa. NFC skulle kunna vara ett bra alternativ när 
det gäller tidsaspekten, eftersom betalning av resorna skulle ske mer effektivt och på så sätt 
kunna spara tid för både kollektivtrafikföretagen och kunden. 
 
5.5.1 NFC som ett ytterligare alternativ 
Genom att kollektivtrafikföretagen tar hänsyn till de 4p:na och andra krav som kunden kan 
tänkas ha kan de på så sätt försöka öka sin kundnöjdhet. Ett införande av Near Field 
Communication skulle kunna öka kundnöjdheten. Viktigt är att införa systemet successivt. 
Med successivt menar vi att systemet införs som ett ytterligare betalningsalternativ, och skall 
därför inte att ersätta det befintliga systemet. Det skulle kunna innebära att de kunder som är 
intresserade av att använda NFC kan göra detta, medan de kunder som anser att det verkar för 
svårt eller liknande kan använda sig av de befintliga korten. Äldre personer skulle eventuellt 
kunna ha svårt att använda ett helt nytt system, det är därför viktigt att införa systemet 
successivt för att på så sätt göra alla kundgrupper nöjda. I vår enkätundersökning svarade 68 
procent att de vill ha NFC som ett ytterligare betalningssätt hos kollektivtrafiken. 14 procent 
svarade att de enbart ville ha NFC som betalningssätt. Utifrån dessa resultat kan vi därför 
tolka det på så sätt att majoriteten vill ha NFC som ett ytterligare betalningsalternativ till det 
system som redan finns idag. Det är därför viktigt vid ett sådant införande att ta det i kundens 
takt, att ta det successivt, för att kunden skall bli så nöjd som möjligt. 
 
5.5.2 Iphone kan bli ett problem 
Som vi tidigare nämnt har Apple inget stöd för NFC i sina telefoner, vilket innebär att alla de 
personer som äger en Iphone inte kommer att kunna betala sina resor med NFC hos 
kollektivtrafiken, om de skulle införa tekniken. Apple använder sig som tidigare nämnts av 
något som kallas för Passbook. Vi ville därför i vår enkätundersökning ta reda på hur många 
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av våra respondenter som har en Iphone. Resultatet visar att 57 procent, det vill säga 71 
personer, av de tillfrågade äger en Iphone. Det är alltså mer än hälften av de tillfrågade, vilket 
är en stor andel. Det kan medföra problem om kollektivtrafikföretagen väljer att införa NFC 
som system. De som äger en Iphone kan komma att påverkas negativt av införandet då de inte 
kan ta del av den nya tekniken.  
 
5.5.3 Negativa till att byta telefon 
I vår enkätundersökning återfinns också en fråga kring om respondenten är villig att byta 
telefon för att få tillgång till NFC-tekniken. Vi valde att ha med denna fråga med tanke på att 
vi antog att många av respondenterna skulle äga en Iphone. Svaret på denna fråga blev 
ungefär vad vi räknat med, då majoriteten inte var beredda att byta telefon enbart för att kunna 
få stöd för NFC. 64 procent svarar att de inte är villiga att byta telefon, medan endast 6 
procent svarar att de skulle kunna tänka sig att byta. 17 procent vet inte om de vill byta telefon 
medan 13 procent av respondenterna redan har en telefon med stöd för NFC. Utifrån detta kan 
vi anta att det kan bli svårt att införa NFC på bussar och spårvagnar, då många av 
respondenterna inte har en telefon med stöd för NFC och inte heller är villiga att byta telefon. 
Det är därför viktigt för kollektivtrafiken att vid ett införande av tekniken ta det successivt, 
som ett ytterligare betalningsalternativ. Det är viktigt att behålla alla sina kunder och att hålla 
alla kunder nöjda och genom att byta system rakt av kan de gå miste om många kunder, 
eftersom de då inte har stöd för tekniken i sin telefon. I framtiden kommer NFC-tekniken att 
finnas i fler mobiltelefoner, vilket betyder att fler kunder kan ta del av det nya 
betalningssystemet.  
 
5.6 Varför NFC 
NFC skulle kunna bidra till bättre kundnöjdhet hos kollektivtrafiken med tanke på att det 
skulle kunna effektivisera betalningen på fordonen. Bortsett från periodkort kan NFC bidra 
med ett mer funktionellt system hos bussar och spårvagnar, i och med att det går enkelt och 
snabbt att genomföra en betalning ombord på fordonet. Periodkort är redan det mest 
välanvända betalningsalternativet enligt våra respondenter, vilket enkätundersökningen 
visade. Det var flest personer i vår undersökning som åker buss eller spårvagn dagligen, vilka 
också använder sig av periodkort. Bortsett från dessa personer skulle NFC kunna öka 
kundnöjdheten, men även ge fördelar hos Västtrafik och andra kollektivtrafikföretag. NFC 
skulle kunna leda till att främst bussar håller sina tider bättre, vilket medför färre och mindre 
missnöjda kunder. NFC kan på så sätt bidra till att man istället för kortbetalning med 
kreditkortet på bussen betalar med sin telefon. Det går snabbare och är mer effektivt, vilket 
medför fördelar för såväl kunder som kollektivtrafiken. I dagsläget tar kortbetalning på 
fordonet mycket lång tid, vilket leder till förseningar i kollektivtrafiken. Dagens system skulle 
därför kunna utvecklas och förbättras med hjälp av NFC. 
 
På fråga 13 (se Bilaga 1) fick respondenterna chansen till att istället argumentera för varför de 
skulle kunna tänka sig använda NFC om de hade stöd för det i sin telefon. Främsta 
anledningen var att slippa behöva ta med sig kort, då de behöver laddas då och då. Man hade 
sluppit leta upp ett försäljningsställe där man kan ladda sitt kort, vilket ses som positivt då 
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man kan glömma bort att man har för lite pengar kvar på kortet samt att man kan befinna sig i 
en krissituation där man behöver ta sig någonstans.  
 
5.7 Varför inte NFC  
Utifrån vår enkätundersökning skulle NFC kunna göra en del kunder missnöjda. Det finns 
många av våra respondenter som inte vet vad det innebär och som kanske på grund av det inte 
är villiga att använda tekniken när de åker kollektivt. Det kan vara riskabelt att införa ett helt 
nytt system hos kollektivtrafiken, då detta kräver att man måste utbilda personalen men också 
att resenärerna måste anpassa sig. Om man däremot inte är öppen för det nya systemet så 
finns de befintliga systemen kvar. Som tidigare nämnt är det därför bättre att införa NFC 
successivt och som ett ytterligare alternativ. Många av de som åker buss kan har vant sig vid 
det system som finns idag och kommer kanske ha svårt att byta system rakt av.  
 
På fråga 12 i vår enkätundersökning (se Bilaga 1) fick respondenterna argumentera för varför 
de svarat nej på fråga 11 (se Bilaga 1) som handlade om de skulle kunna tänka sig betala sina 
resor med NFC om de hade stöd för tekniken i sina smartphones. En del av respondenterna 
tyckte inte om att behöva använda sin mobil för att betala något, då risken för att göra åt med 
för mycket pengar finns. Säkerhet var även något som ifrågasattes då det finns risk att 
mobiltelefonen blir stulen och att den personen då kan komma åt pengarna. Några var redan 
nöjda med periodkortet, då det fungerar väldigt bra idag och då de inte upplever att det är 
nödvändigt att använda telefonen istället. Sammanfattningsvis var det många som tyckte att 
det verkade osäkert, då man till exempel inte kan betala med telefonen om mobiltelefonen 
mot all förmodan inte skulle få kontakt med läsaren. En av respondenterna argumenterade 
även för batteritiden på smartphones och ansåg att den redan var dålig. Respondenten menar 
då att man inte kan utnyttja sin telefon till att betala med då den drar för mycket batteri. 
 
Avslutningsvis tror vi att kollektivtrafikföretagen kommer att införa NFC-tekniken. Många 
kedjor börjar redan införa den nya tekniken som ersättning för gammal teknik. McDonald’s, 
Hemköp och Paypal är bara några exempel på företag som är på gång att införa NFC. Detta 
visar att tekniken kommer att spridas väldigt fort och vi tror därför att konsumenterna snabbt 
kommer att anpassa sig till den nya tekniken på olika ställen, och inte bara inom 
kollektivtrafiken. 
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6. Diskussion och egna reflektioner 
I detta kapitel diskuteras de resultat som studien har genererat i den empiriska 
undersökningen. Diskussionen baseras på den teoretiska referensramen och den empiriska 
undersökningen som genomförts i studien samt diskussioner utifrån tidigare forskning. I 
kapitlet finns även inslag av egna reflektioner. 
 
I vår studie har vi, som tidigare nämnts, genomfört en enkätundersökning i syfte att svara på 
vår frågeställning. Enkätundersökningen besvarades av 124 personer, vilket gav oss 
möjligheten att komma fram till ett relevant resultat och vidare kunna besvara vår 
frågeställning. Enkätundersökningens frågor baseras på den teoretiska referensram som gjorts. 
Undersökningen resulterade i en mängd olika svar från våra respondenter. Den besvarades av 
personer som är mellan 16 och 60 år gamla, men de flesta är mellan 18-25 år. Detta skulle 
kunna ses som en nackdel, eftersom vi då inte samlat in särskilt många svar från olika 
segment. Vi har endast tagit ett stickprov av populationen vid vår undersökning, vilket då 
resulterar i att vi inte kan generalisera vårt resultat till hela populationen. 
 
Utifrån vår enkätundersökning har vi kommit fram till att majoriteten av våra respondenter är 
mycket positiva till ett införande av NFC hos kollektivtrafiken. Majoriteten skulle också vilja 
ha NFC som ett ytterligare betalningsalternativ till det system som redan finns idag. Det kan 
tolkas som att resenärerna är positiva till de befintliga betalningsalternativen. Resultatet kan 
också liknas vid tidigare forskning som även visar att resenärerna strävar efter ett enklare sätt 
att utföra sina betalningar på i kollektivtrafiken. Ett av dessa enkla betalningssätt som finns 
idag och som visat resultat i tidigare forskning är just SMS-betalningar. Som tidigare nämnts 
används SMS-betalningar främst vid mindre belopp, inte bara inom kollektivtrafiken utan 
även vid betalning för parkering. Tidigare forskning har också visat att rånförsök minskat med 
åren sedan kollektivtrafiken införde ett kontantfritt sätt att betala på. Detta gör det enkelt, inte 
bara för chaufförer att sköta sitt jobb, utan även för resenär att utföra en betalning.  
 
Vi har i studien tagit upp både positiva och negativa effekter kring ett införande av NFC hos 
kollektivtrafiken ur ett kundperspektiv. Många kunder är positiva till ett införande av NFC 
hos kollektivtrafiken som ett kompletterande betalningsalternativ. Utifrån det har vi därför 
kunnat komma fram till att kundnöjdheten kan påverkas både positivt, men också negativt. Vi 
har utifrån vår undersökning tagit fram bra och dåliga aspekter kring ett införande. De 
negativa aspekterna kan exempelvis handla om att NFC-funktionen kan komma att dra 
mycket batteri på mobiltelefonen och att det kan komma att bli jobbigt för kunderna att lära 
sig ett helt nytt system. Positiva aspekter som framkom var till exempel att införandet av 
systemet som ett ytterligare alternativ skulle vara bra samt att kunderna inte längre är 
beroende av något försäljningsställe. Detta kan även liknas med dagens SMS-biljetter. 
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7. Slutsatser, utvärdering och fortsatt forskning 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi kommit fram till i studien, som besvarar 
frågeställningen. Vidare presenteras metodutvärdering där metoder som använts vid analysen 
utvärderas. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning där vi föreslår vad som skulle 
kunna forskas mer inom. 
 
7.1 Slutsatser 
Under studiens process har kunskap kring begreppet Near Field Communications olika 
funktioner ökat. Studiens fokus har varit på NFC:s betalningssystem samt hur den kan 
påverka kundnöjdheten i kollektivtrafiken. Utifrån frågeställningen “Hur kan NFC-tekniken 
påverka kundnöjdheten hos kollektivtrafiken vid betalning?” har som tidigare nämnts både 
positiva och negativa effekter tagits fram kring implementeringen av NFC-tekniken som 
betalningssystem. Utifrån undersökningen har det framkommit att NFC kan användas som ett 
ytterligare betatalningsalternativ till de betalningssätt som redan finns i dagsläget hos 
kollektivtrafikföretagen. 
 
Att införa NFC som ett ytterligare alternativ är positivt med tanke på att alla kunder inte är 
villiga att använda sig av NFC. Det finns också vissa segment som kan få svårt att använda 
sig av tekniken, eftersom inte alla har en smartphone eller att det kan uppstå svårigheter vid 
införandet av ett nytt system. En annan positiv aspekt vid implementeringen av NFC är, som 
tidigare nämnts, att kunderna inte längre är lika beroende av något försäljningsställe, eftersom 
de då kan betala sin resa med NFC istället. Det kommer istället att fungera som en 
självbetjäning, där man håller upp sin mobiltelefon mot en NFC-läsare på bussen eller 
spårvagnen. Implementering av NFC är också positivt med tanke på att man slipper ladda på 
något kort, till exempel kontoladdningen eller motsvarande. NFC kan då användas istället och 
det dras pengar direkt från ett kreditkort vilket underlättar för både kunder och chaufförer, då 
kunden inte behöver ta sig till ett försäljningsställe för att fylla på sitt kort, eller att fylla på 
kortet på bussen/spårvagnen som då kan medföra att fordonen blir försenade. 
 
Ur kundens perspektiv innebär ett införande av NFC att de reser snabbare, effektivare, 
smidigare och mer flexibelt med kollektivtrafiken. NFC-tekniken blir främst ett komplement 
för de som betalar med kort på fordonet samt de som använder sig av SMS-biljett men också 
de som använder sig av kontoladdning för att slippa ta med busskorten. Detta eftersom att 
periodkort redan fungerar mycket bra. Kunden sparar också mycket tid genom att använda sig 
av NFC, de behöver inte registrera sig för att kunna köpa SMS-biljett och de behöver inte 
heller gå till ett försäljningsställe för att köpa en biljett. 
 
Det finns också negativa aspekter kring införandet av NFC hos kollektivtrafiken. NFC-
funktionen kommer exempelvis att dra mycket batteri på telefonen. En annan vital aspekt som 
uppstår är att det kommer att behöva implementeras ett helt nytt system. Det skulle vara 
jobbigt för kunder att lära sig ett nytt system. Det blir också mycket kostsamt att införa det 
nya systemet, vilket kan komma att bekostas av kunderna. Det finns risk att priserna på resor 
höjs, vilket då kan påverka kunder som åker med kollektivtrafiken på ett negativt sätt. Det 
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kommer också att ta lång tid för kunder att lära sig det nya systemet, vilket kan leda till att 
kundnöjdheten påverkas negativt. NFC-tekniken är inte heller färdigutvecklad än, då det finns 
många brister och oklarheter kring tekniken. 
 
Ur kundens perspektiv kan införandet av NFC påverka dem negativt till en viss grad, med 
tanke på de aspekter som tagits fram ovan. Ett införande av systemet medför att 
kundnöjdheten blir reducerad, eftersom vissa negativa aspekter finns vid själva införandet av 
tekniken. Kunder som använder sig av ett periodkort när de åker kollektivt har ingen 
användning av NFC-tekniken vid betalning, eftersom det inte bidrar till någon effektivisering 
för dem. 
 
Efter ett jämförande av de olika aspekterna väger de positiva tyngre än de negativa. Near 
Field Communication kan med andra ord komma att påverka kundnöjdheten hos 
kollektivtrafiken vid betalning på ett positivt sätt om det införs som ett ytterligare 
betalningsalternativ. I och med detta blir de negativa faktorerna inte lika väsentliga eftersom 
kunder då har en valmöjlighet. De kunder som inte är lika intresserade av tekniken kan helt 
enkelt låta bli att använda den, och det skulle då inte påverka kundnöjdheten negativt i någon 
större utsträckning. 
 
7.2 Metodutvärdering  
Under detta kapitel presenteras utvärderingen som studien har gjort för våra valda metoder i 
kapitel 2. I analysmetoden har den komparativa analysmetoden använts. Den har resulterat i 
att olika aspekter har jämförts med varandra. Det har gjorts jämförelser mellan positiva och 
negativa effekter av det betalningssystem som Västtrafik har idag och med NFC:s 
betalningsfunktion. Det har också analyserats kring hur kundnöjdheten hos Västtrafik kan 
komma att påverkas av ett eventuellt införande av NFC som betalningssystem. Denna 
komparativa analysmetod har varit till stor hjälp när analysen har skrivits, eftersom det då har 
jämförts effekter, både positiva och negativa, av införandet av NFC hos Västtrafik. 
Analysmetoden har hjälpt till att sätta samman teori och empiri till en helhet. Analysmetoden 
har också varit till hjälp för att relatera det valda ämnet till teorin. Den har gjort det möjligt att 
identifiera området NFC och dess olika delar. 
 
Denna studie har en kvantitativ inriktning på sin forskning, vilket innebär att studien 
fokuserar mer på siffror och statistisk data istället för ord. Det har genomförts en 
enkätundersökning i syfte att få kundens perspektiv kring ämnet, eftersom det är kundens 
åsikter studien vill granska. Vid enkätundersökningen ställdes ett antal frågor för att på så sätt 
få svar på den frågeställning som studien har. Frågorna i enkäten baserades på den teoretiska 
referensramen samt den fråga som studien skall besvara. Efter genomförd enkätundersökning 
har svaren transkriberats och utifrån det har analyser gjorts och slutsatser dragits.  
 
Den kvantitativa metoden som använts i denna studie har bidragit med en djupare förståelse 
för både empiri och teori, eftersom för- och nackdelar vid ett införande av NFC som 
betalningssystem hos kollektivtrafiken har presenterats ur kundens perspektiv. Den 
litteraturstudie som genomförts har bidragit med mer kunskap kring ämnet, genom att det har 
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samlats in relevant litteratur som sedan granskats. Studien har främst fokuserat på tidigare 
forskning, men eftersom Near Field Communication är ett såpass nytt fenomen i västvärlden 
har det främst använts information som finns tillgänglig på Internet. Den information som 
samlades in i litteraturstudien har sedan använts för att kunna skriva en teoretisk referensram. 
Denna teoretiska referensram har sedan varit till stor hjälp genom hela studien. Teorin har 
hjälpt till att skapa en bättre förståelse och uppfattning kring NFC, RFID och betalning med 
NFC, eftersom det har en stor betydelse för studien. Den teoretiska referensramen har också 
varit till hjälp för att kunna utforma empirin. Frågorna i enkätundersökningen baserades på 
vald teori och det togs utifrån den fram frågor som var relevanta för studien. Utifrån 
enkätundersökningen skapades en bättre förståelse kring respondenternas åsikter inom ämnet. 
Efter genomförd undersökning ställdes teori och empiri mot varandra i analysen, där som 
tidigare nämnts den komparativa analysmetoden har använts.   
 
7.2.1 Validitet 
För att uppnå en hög grad av validitet har det först och främst diskuterats kring 
frågeställningen och via frågeställningen har det sedan tagits fram relevant data. Detta har 
gjorts genom att diskutera vad studien kan tänkas få ut av att genomföra en 
enkätundersökning. Vid utformning av enkäten har frågor analyserats genom att diskutera 
varför vissa frågor skall finnas med eller inte. På detta sätt har det därför försäkrats att de svar 
som efterfrågats i enkätundersökningen verkligen har fåtts ut. Via vetenskapliga artiklar och 
tidningar på Internet har det i studien också lyckats samlas in relevant data för att vidare 
kunna svara på frågeställningen. I analysen har det också använts den komparativa 
analysmetoden där jämförelser har gjorts mellan resultaten från enkätundersökningen, men 
också från teorin. Via den komparativa analysen kan man i studien därför komma fram till 
slutsatser gällande för- och nackdelar vid tillämpning av NFC i kollektivtrafiken vid 
betalning. Genom detta sätt har det därför uppnåtts en hög grad av validitet, då det beskriver 
kopplingar mellan olika faktorer i verkligheten och på så sätt har det visat verkligheten. 
Studien har därför lyckats mäta det som skall mätas utan att riskera att komma in på något 
annat spår. 
 
Enkätundersökningen gav ett mer överskådligt resultat av nuvarande och potentiella kunders 
åsikter hos Västtrafik gällande betalning ombord på bussar och spårvagnar. Trots 
hypotesprövningarnas resultat har det ändå gått att genomföra vissa kopplingar via både 
empiri och teori. Genom att i förväg studera väldigt mycket om studiens område och med 
hjälp av enkätundersökningen har frågeställningen lyckats bli besvarad. Eftersom att 
hypoteserna inte uppfyllde villkoren är hypotesprövningarnas resultat inte är trovärdiga och 
kan därför inte hjälpa till att besvara frågeställningen. Studien har därmed även en låg grad av 
validitet. 
 
7.2.2 Reliabilitet 
För att uppnå hög reliabilitet i studien krävs det att den skall kunna upprepas vid ett flertal 
tillfällen av andra forskare och då ge samma resultat. I en kvantitativ forskning kan hög 
reliabilitet uppnås genom att dela ut samma enkät till samma personer igen och på så sätt få 
samma resultat.  
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Studien uppnår en hög reliabilitet men samtidigt en lägre reliabilitet. Detta på grund av att 
hypotesprövningen inte var trovärdig. Forskningen skulle då kunna göras om med andra typer 
av statistiska test, vilket skulle kunna ge ett avvikande resultat. Studien skulle även kunna 
uppnå en låg reliabilitet om enkäten delades ut till ett annat åldersspann. Det är viktigt att 
metoderna är noggrant och detaljerande beskrivna för att förstå varför studien är uppbyggd 
som den är och vad det i sin tur leder till. Till exempel varför studien är baserad på en 
kvantitativ undersökningsmetod istället för en kvalitativ, eller varför den komparativa 
analysmetoden använts och så vidare. Frågeställningen i studien blev besvarad med hjälp av 
den teoretiska referensramen och den enkätundersökning som genomförts. 
Enkätundersökningen genomfördes för att bland annat försöka öka pålitligheten i studien, 
vilket också resulterar i att studien utgår från kundens perspektiv. 
 
7.2.3 Generaliserbarhet 
Den andel respondenter som svarade på enkätundersökningen, det vill säga 124 personer, 
utgör endast ett stickprov av alla kunder som åker med Västtrafik. Om ännu ett stickprov hade 
gjorts på ytterligare 124 personer hos Västtrafiks befintliga och potentiella kunder hade 
resultatet skiljt sig en aning. Då majoriteten av respondenterna var runt 22 år gamla har 
studien därför inte lyckats samla in exempelvis pensionärer. Enkätundersökningen har heller 
inte samlat in reslutat från exempelvis funktionshindrade eller de som har 
betalningsanmärkningar. Därför är det inte möjligt att generalisera resultatet från denna 
studie, men samtidigt kan inte ytterligare 124 personer utgöra en generalisering, på grund av 
att det främst är för få människor som skulle besvara enkäten. Det krävs därför en större 
mängd personer för att kunna generalisera ett resultat från en studie.  
 
Det som även skulle kunna påverka generaliserbarheten negativt skulle vara att respondenter 
inte förstår enkätfrågorna tillräckligt för att kunna besvara frågorna korrekt. Detta skulle då 
kunna leda till svårigheter att ta fram ett relevant resultat av studien. En annan negativ faktor 
som bidrar till att det är svårt att generalisera är att det finns en liten andel av de som svarade 
på enkäten som över huvud taget inte åker kollektivt. Ännu en nackdel kan även vara att de 
som besvarade enkäten inte äger en smartphone, utan istället svarade på den i syfte att vara till 
hjälp för studiens resultat. Det är svårt att generalisera studien trots att majoriteten av 
respondenterna är positiva till att införa en ny teknik. Detta beror inte bara på att enkäten 
besvarades av för få människor, utan också för att enkäten inte samlats in av flera olika typer 
av segment som till exempel pensionärer eller personer i medelåldern. 
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning  
Uppsatsen kan stå till grund för fortsatt forskning främst inom NFC, kundnöjdhet och studier 
om kollektivtrafiken. Detta då studien är baserad på en explorativ undersökning vilket i ett 
senare skede då kan stå till grund för en deskriptiv undersökning där man istället fokuserar på 
ett problemområde där det redan finns mycket kunskap om. Eftersom NFC-tekniken 
fortfarande inte är helt färdigutvecklad kan därför en deskriptiv undersökning utformas för att 
ytterligare undersöka området. När tekniken blir mer vältutvecklad kan man då utforma en 
studie av hypotesprövande undersökning. Det skulle då kunna handla om kollektivtrafiken 
gällande båt eller tåg, vilket senare kan jämföras med denna studie för att få en djupare 
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analys. Det skulle också kunna vara intresseväckande att analysera hur kunder hos 
flygbolagen ställer sig mot NFC. Då tekniken är så pass stor skulle det vara intressant att 
forska om tekniken som utesluter kundernas perspektiv. NFC har många användningsområden 
vilket betyder att man inte alltid behöver involvera kunder och andra användare, utan istället 
ha företag som utgångspunkt. 

Det skulle inte bara kunna vara en deskriptiv undersökning om kollektivtrafiken gällande tåg 
eller båt, utan även om NFC:s andra användningsområden. Det skulle kunna forskas djupare 
om användningen kring något av våra scenarion. Exempel kan vara om hur olika företag kan 
dra nytta av NFC-tekniken i form av överföring av information mellan smartphones eller 
nyttan över att ha möjligheten till att kunna sammankoppla smartphonen med skrivaren.   

Förslag på olika frågor som både kan innefatta ur kundens och företagens perspektiv som 
skulle kunna leda fram till frågeställningar skulle kunna vara: 
 
Finns det några skillnader mellan upplevelsen av NFC i form av kundnöjdhet hos kunder som 
flyger respektive kunder som åker kollektivt? 
 
Hur kan NFC utgöra affärsnytta mellan, i eller hos företag? 
 
Allting som går att använda kontaktlöst används med hjälp av NFC. 
 
Pensionärer lägger ingen större energi i att lära sig NFC-funktionen. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Enkätundersökning 
Vi är tre tjejer som just nu skriver vår C-uppsats inom Informatik. Vi skriver om ett 
nytt betalningssystem som kan komma att användas hos Västtrafik. Vi ber er därför att svara 
på följande frågor. Läs igenom frågorna noggrant för att undvika missförstånd.   
 
1. Ålder: ________ 
 
2. Hur ofta åker du buss/spårvagn? 
( ) Dagligen  
( ) Någon gång i veckan  
( ) Någon gång i månaden 
( ) Mer sällan 
( ) Aldrig 
 
3. Vad tycker du om kortbetalningen (kreditkort, t.ex. VISA/Mastercard) på 
bussarna/spåvagnarna?  
(1 = sämst, 4 = varken eller,  7 = jättebra) Ringa in ditt svar.  
 
1       2      3     4       5     6     7 
 
4. Vilket betalsätt använder du främst när du åker buss/spårvagn? (Kryssa endast i ett av 
följande alternativ) 
( ) Betalning med kreditkort på fordonet  
( ) Kontoladdning  
( ) Period/områdesladdning (t.ex. regionen runt) 
( ) Sms-biljett  
( ) Förköpt biljett (tex Pressbyrån)   
( ) Annat 
 
5. Bortsett från kostnader, vilket betalsätt anser du är enklast/effektivast? (Kryssa endast i ett 
av följande alternativ) 
( ) Betalning med kreditkort på bussar/spårvagnar 
( ) Kontoladdning  
( ) Period/områdesladdning (t.ex. regionen runt) 
( ) Sms-biljett  
( ) Förköpt biljett (tex Pressbyrån)   
 
6. Anser du att antalet betalsätt är positivt/negativt? 
( ) Positivt 
( ) Negativt 
( ) Varken eller 
( ) Vet ej 
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7. Vad tycker du om att behöva registrera dina uppgifter hos WyWallet för att kunna köpa en 
sms-biljett? (1 = sämst, 4 = varken eller, 7 = jättebra) Ringa in ditt svar.  
(om svar mellan 4-7, gå vidare till fråga 9) 
 
1     2      3     4     5     6     7 
 
8.  Varför anser du att WyWallet inte är bra? 
( ) Oflexibelt, det var bättre innan 
( ) Krångligt/Jobbigt 
( ) Åker sällan, därför onödigt att registrera sig 
Annan anledning: __________________________________________  
 
9. Vad använder du för telefon idag? 
( ) Iphone  
( ) Samsung 
( ) HTC 
( ) Sony 
( ) Nokia 
Annan:_________________________________________ 
 
10. Känner du till Near Field Communication (NFC)? 
( ) Ja  
( ) Nej 
 
NFC är en betalningsfunktion som finns i de senaste mobiltelefonerna. Via tekniken kan man 
betala resor genom att hålla telefonen framför en läsare som finns på både 
bussar/spårvagnar. Detta utgörs som ett komplement där man istället för korten, kan betala 
alla resor via sin smartphone. Det är enbart vissa telefoner som har stöd för NFC-tekniken 
idag. 
 
11. Om du hade tillgång till en smartphone med stöd för tekniken, skulle du kunna tänka dig 
att betala dina resor med NFC? (om du svarar vet ej, gå vidare till fråga 13) 
( ) Ja  
( ) Nej 
( ) Vet ej  
 
12. Om du svarade nej på fråga 11, varför inte? (Om annat svarsalternativ än nej, gå vidare 
till nästa fråga) 
( ) För lite kunskap om tekniken  
( ) Verkar för avancerat  
( ) Vill inte lämna ut mina kontouppgifter 
Annan anledning: ________________________________________________ 
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13. Om du svarade ja på fråga 11, varför? (Om annat svarsalternativ än ja, gå vidare till 
nästa fråga) Fler än ett alternativ kan väljas 
[ ] Snabb/effektiv betalning 
[ ] Slippa ta med kort 
[ ] Enkelt att använda 
Annan anledning: __________________ 
 
14. Om du hade tillgång till en smartphone med stöd för tekniken, skulle du kunna tänka dig 
att enbart använda dig av NFC-funktionen vid betalning eller som ett ytterligare alternativ 
vid betalning på spårvagnar och bussar? (Om du svarat Nej på fråga 11, behöver denna fråga 
ej besvaras). Endast ett svarsalternativ. 
( ) Enbart NFC 
( ) Ytterligare alternativ 
( ) Varken eller 
 
15. Skulle du kunna tänka dig att byta telefon för att ha tillgång till NFC-tekniken? 
( ) Ja 
( ) Nej 
( ) Vet ej 
( ) Har redan en telefon med NFC-teknik 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för er medverkan! 
 Elin, Marina och Iris 
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Bilaga 2 – diagram  
 
Nedan följer våra diagram för vår empiri.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8 – 1. Ålder (se Bilaga 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9 – 2. Hur ofta respondenterna åker buss/spårvagn (se Bilaga 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

56 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10 – 3. Vad respondenterna anser om kortbetalning (se Bilaga 1)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 – 4. Vilket betalsätt respondenterna främst använder (se Bilaga 1) 
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Figur 12 – 5. Vilket betalsätt respondenterna anser mest effektivt,  
bortsett från kostnader (se Bilaga 1) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 – 6. Om respondenten anser att antalet betalsätt är positivt/negativt (se Bilaga 1) 
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Figur 14 – 7. Vad respondenten anser om att registrera  
sig hos WyWallet (se Bilaga 1) 
 

 

Figur 16 – 9. Vad respondenten använder för telefon idag (se Bilaga 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 – 8. Varför respondenterna inte 
tycker det (se Bilaga 1) 
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Figur 17 – 10. Om respondenterna känner till NFC (se Bilaga 1) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 – 11. Om respondenterna skulle kunna använda tekniken på buss/spårvagn (se Bilaga 1)  
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Figur 19 – 12. Om de svarade nej på fråga 11, varför inte?  
 

 

 

 

 

 

Figur 20 – 13. Om du svarade ja på fråga 11, varför? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 21 – 14. Om respondenterna skulle kunna tänka sig att enbart använda NFC  
eller som ett ytterligare alternativ vid betalning hos kollektivtrafiken (se Bilaga 1) 
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