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Abstract 

Examensarbetet  handlar  om  fenomenet  Multikort  d.v.s.  ett  kort  som  tillämpas  av  flera 
företag med  ett  och  samma  kort.  Samarbetet  fungerar  på  så  sätt  att  kortet  är  som  ett 
identitetsbevis  på  att  kunden  har  t.ex.  rätt  till  rabatt  eller  få  en  viss  bonusandel  på  de 
företagen som är på samma kort. Tekniken på kortet kan ändra karaktär beroende på vilka 
funktioner eller aktörer man samarbetar med t.ex. tåg, buss eller caféer. 

Syftet med  uppsatsen  om multikortet  är  att  uppnå  en  förståelse  för  hur  ett  samarbete 
mellan flera företag skall genomföras, med kunskapen att det blir en delad marknad eller att 
man  går  in  i  en  ny  marknad.  Samt  att  finna  troliga  teoretiska  förklaringar  till  dessa 
samarbetsförhållanden till ett multikort.  

Genomförandet  av  de  teoretiska  insamlingarna  har  gjorts med  hjälp  av  information  från 
böcker och  Internet. Det empiriska materialet utgår  ifrån två kvalitativa  intervjuer med två 
skilda  specialister  inom  området  Multikort,  samt  en  kvantitativ  undersökning  vilken 
innefattar enkäter på ungdomar mellan femton och tjugo år samt forskningsartikelsökningar.  

Min slutsats är att ett multikort har en framtid på den svenska marknaden, men man måste 
ta med två stora hinder för att det skall bli verklighet. Det förekommer dock olika hinder via 
lagar och reglemente som gör det svårt för företagen att bilda ett samarbete. Lagar så som 
marknadsföringslagen och konkurrenslagen är exempel på  lagar som reglerar hur företaget 
får uppföra sig på marknaden, dock till  för att skydda konsumenter. Andra hinder är att  få 
konkurrenter/allianser  att  bilda  ett  samarbete  som  gör  att  alla  parter  känner  sig 
tillfredställda.  

Jag tror att lösning på dessa hinder kommer att komma från den globala marknaden. D.v.s. 
på grund av den aggressiva marknaden som vi har idag och en global ekonomi, talar allt för 
att  vi  inom  en  kort  framtid  kommer  att  se  ett  framgångsrikt multikort  på  den  svenska 
marknaden med ett massamarbete mellan olika företag. 
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1. Inledning 
I  detta  avsnitt  beskrivs  en  kort  bakgrund  vad  Multikort  står  för  och  är.  Därefter  för  jag  min 
problematiska diskussion som leder fram till syftet med min uppsats samt redogör min frågeställning.  
 
 
För  att  förstå min  uppsats måste man  förstå  begreppet Multikort.  I  detta  sammanhang 
betyder  ”Multikort”  ett  kort  som  innehåller  en  mängd  olika  funktioner.  Som 
sammanfattningsvis  innehar  kortet  tre  huvudfunktioner  som  är:  betalningsmedel, 
identitets/tjänstekort och informationsbärare. Med den nya tekniken kan man tillämpa mer 
information och betalningssätt. Det är dessa  funktioner som skiljer sig  från standardkorten 
som vi använder idag. I nuläget är det väldigt svårt att placera ett Multikort på den svenska 
marknaden  eftersom  det  redan  finns  kort  som  man  kan  kalla  Multikort,  t.ex.  olika 
studentkort som kräver att man studerar på heltid. Och Coopmedmera kortet som enbart 
tilldelas till Coop medlemmar. Dock så fyller inte dessa två korten som betalningsmedel utan 
fungerar mera som ett bonuskort med ID/tjänstekort och informationsbärande.  

Med en komplicerad produkt som multikortet är det viktigt att göra en kraftansträngning för 
att  kunna  utveckla  nya  funktioner  och  produktegenskaper  så  den  blir  mer  attraktiv  på 
marknaden.  Speciellt  i  den  utsträckning  då  framför  allt  konkurrensen  mellan  företagen 
minskas, är det betydelsefullt att man är först ut  i marknaden och syns ”just  in time”. Med 
andra  ord  satsar  man  på  en  ny  produktkategori  som  skapar  nytt  intresse  för 
företagsprodukter  genom  att  fokusera  på  de  delar  av  kundbehoven  som  inte  än  är 
tillfredsställa. 

I hela samhället ser vi en allt mer aggressiv marknad där allt från kläder, idrottslag och stora 
byggnader blir varumärken och bildar ett samarbete. Och  i dagsläget är samarbete mellan 
konkurrenter på så sätt  inte ett ovanligt  fenomen utan  innefattar allt  från personliga eller 
opersonliga samarbeten, fasta eller lösa samarbeten. Uppsatsen kommer att lägga vikten på 
de  vanligaste  samarbetsformer  som  förekommer,  främst  inom  formen  produktutveckling 
och resurser mellan företagsallianser samt samarbetssvårigheterna. 

Enligt  min  mening  ligger  intresset  för  ett  samarbete  främst  när  det  gäller  omsättning, 
omsättningsökning, underleverans och exportverksamhet mellan  företagen. Ett  samarbete 
infattar  också  ett  forskningsområde  som  kan  ge  ny  kunskap  om  lärande  och 
utvecklingsprocesser som gynnar båda företagen. Med denna sammanräkning kommer vi så 
småningom att se en ny teknik som  infattar att vi  i den närmaste tiden kommer att ha ett 
Multikort som kommer att fungera som en bonuskort och ersätter alla rabattkuponger eller 
ett så kallad ”Citykort”.  
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1.2 Syfte  
 
Avsikten med denna uppsats är att visa fenomenet multikort redan existerar i våra  liv trots 
att  vi  inte  tänker  på  det.  Uppsatsen  ska  fungera  som  en  tankeställare  samt  leda  till 
diskussioner om hur vi i framtiden kan tillämpa ett multikort som skall täcka alla engångskort 
som  funkar  som  bonuskort  idag.  Jag  vill  också  visa  att  det  finns  ett  intresse  både  från 
konsumenter och  från  företagen.  I dagsläget  finns multikort överallt vi går, detta kan  t ex 
vara på jobbet där det finns flera passé ingångar som kräver både kort och kod.  

Idag  innehåller ett kort en hel del  information t ex att streckkoden på kortets framsida kan 
användas  som  identitetsbevis. Den omärkta magnetremsan på baksidan  kan  användas vid 
kopiering.  Man  skulle  kunna  lägga  i  ett  chip  så  att  det  skall  kunna  funka  som 
betalningsmedel. En osynlig markering (Myfairkort) som man kan åka tåg eller buss med via 
beröring. Jag kommer att visa skillnaderna mellan dessa kort och funktioner dem tillämpar. 
Uppsatsen är en  förstudie  som  sedan  skall vara en benstomme  för  fortsatta  studier  inom 
möjligheter och svårigheter med att etablera ett multikort på den svenska marknaden.  

 

1.3 Frågeställning  
 
För att det ska bli verklighet att tillämpa ett multikort i framtiden krävs det aktuella företag 
sambetar  med  varandra,  konkurrenter  som  allianser.  Samt  se  om  aktuella  rådande 
regelverket utgör  en möjlighet  eller  försök  till  att  hitta  kryphåll.  Enligt Mattson & Hultén 
(1994) ser vi idag många studier som visar att företag väljer att samarbeta i mer utsträckning 
eftersom det  finns en  tro om konkurrensfördelar och därmed  skapas  större värde  för alla 
inblandade parter. Det är inte det enskilda företagets intressen och vinstmaximering som är 
viktigast  utan  att  de  inblandade  gemensamt  bidrar  till  det  totala  värdet  som  skapas  av 
samarbetet. Utifrån mitt syfte med uppsatsen har jag formulerad en frågeställning: Varför är 
det svårt för ett Multikort att etablera sig på marknaden idag? 
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2. Metod 
I detta avsnitt kommer  jag att presentera olika metoder som användes  för att genomföra de olika 
undersökningar och den  insamlande  informationen  för uppsatsen. Vidare  kommer  jag att  visa hur 
informationen har bearbetats och hur undersökningen har analyserats.  

 

2.1 Val av metod 
 
Idén  med  att  skriva  en  uppsats  om  Multikort  kom  via  ett  kurstillfälle  på  Mälardalens 
Högskola, med  uppgiften  att  komma  på  ett  koncept  som  kan  nå  ut  på marknaden.  Jag 
märkte då den svårighet och hinder som man måste förstå för att ett multikort skall kunna 
etablera  sig  på marknaden,  samt  dess  potential  på marknaden.  Jag  har  därför  gjort  två 
intressanta  intervjuer  på  område  Multikort.  Dessa  personer  kommer  jag  att  kalla  för 
informant A och  informant B,  för att skydda deras anonymitet. Dessa  intervjuer har också 
strukturerat uppsatsens rubriker och format min frågeställning. 

Den teorietiska kartläggningen av Multikortets möjlighet på marknaden och dess värdering 
har  jag  använt mig  av  sekundärdata.  Sekundärdata  är  en  redan  insamlade  litteratur  som 
sammanställts  av  någon  annan  för  ett  annat  syfte  än  den  aktuella  studien. 
Problemdiskussionen  är mer  eller mindre  redan  bearbetad  och  tillgänglig.  Fördelar med 
sekundärdata  är  att  allmän  slutsats  ökar  samt  att  den  är  tidsbesparande  då  de  redan  är 
insamlade. Vid  användning  av  primärdata  dvs.  en  litteratur  som  tidigare  inte  existerande 
eller  publicerad  data  som  en  undersökning  gett  ut.  Jag  har  utfört  en  egen 
undersökning/uppfattning  på min  empiridel  som mest  består  av  intervjuer,  enkäter  samt 
Internetartiklar.  

 

2.1.1 Enkätintervjun 
 
Vid  användning  av  enkätundersökning  var  syftet  att  visa  en  målgruppanalys  på  min 
problemdiskussion. Enligt Burell K, Kylén  (1983) är enkäter  lämpligt  främst när man vill nå 
många människor  samtidigt. Med  hjälp  av  enkäter  kan  vi  ta  reda  på  fakta,  erfarenheter, 
önskemål  samt  åsikter.    Jag  har  följt  författarens  generella  teori  där  han  beskriver  en 
kombinerad metod mellan  intervjuer och enkäter  som  kan utnyttja  fördelarna och därför 
kompletterar detta mina  frågeundersökningar. Vidare menar Burell K, Kylén J. A  (1983) att 
det också ger större möjligheter om man t.ex. vill ställa känsliga frågor.  

Innan  jag bestämde mig för att göra en enkät övervägde  jag vilka uppgifter som behövdes, 
vilka  källor  samt  vilken metod  som  skulle  vara  tillämpliga. En enkät är ungefär detsamma 
som  en  rundfråga  eller  skriftligt  förfråga  där  den  kan  vara  allt  från  frågeformulär  med 
bundna svar att kryssa i, till att man själv besvarar frågorna med egna ord. 
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Enligt Burell K, Kylén J. A (1983) kan vi skilja på tre huvudtyper av frågor: 
• Öppna frågor – Här ställer man stora krav på den svarande när det gäller att uttrycka 

sig i skrift. 
• Frågor  med  fasta  svarsalternativ  –  Dessa  frågeformer  kan  bestå  av  en  kort 

situationsbeskrivning med olika handlingsalternativ att välja mellan. 
• Frågor med påstående att ta ställning till – Frågor har former av ett påstående och 

man svara med Ja eller Nej svar. 
 
Språket som användes på enkäten var vardaglig för att förenkla för undersöks personerna, så 
att den svarande förstår innebörden och samt att de uppfattar frågan som en fråga och inte 
flera  frågor  i en dvs.  för många  svaranden  i en mening.   Hur  frågorna är  strukturerade är 
också viktigt, att de följer ett mönster så att de anslutas till varandra. 

Jag valde att använda enkätmetodens strukturering dvs. att jag skiftade de olika huvudtyper 
av  frågor  som  var  öppna,  fasta  och  påstående  Trost,  J  (2001).  För  att  se  om  mina 
frågeställningar var enkla och att  frågeformulering  inte var krångliga gjordes en test  frågor 
på  5‐10  personer  där  jag  fick  feedback. Därefter  skicka  jag  enkäterna  till  utvalda  för min 
undersökning, Burell. K, Kylén J. A (1983).  

Här med kunde jag utvinna att testpersonerna hade förstått frågeformuleringarna och även 
besvarat  frågorna  på  ett  korrekt  vis.  Därefter  behövdes  inga  ytterligare  redigeringar  på 
frågeställningarna. 

2.1.2 Forskningsintervjun 
 
Till Intervjuundersökningen användes metoden i termen kvalitativ metodik. Enligt Backman. 
J (1998) teori om den kvalitativa synsätten riktar intresset mera mot individen. D.v.s. istället 
för att fråga hur en något verkligen ser ut ställer man frågan hur individen tolkar och formar 
sin  verklighet.  Den  kvalitativa  forskningsintervjun  har  som  mål  att  få  ut  en  varierande 
beskrivning  av  de  olika  synpunkterna  av  den  intervjuades  egna  verklighets  ord,  inte  via 
siffror.    I de  kvalitativa  forskningsfrågorna  använde  jag utav  instrumenten bandinspelning 
och telefoninspelning med godkännelse av huvudpersonen.  

Forskningsintervjuerna  framgick  som  en  normal  konversation  fast med  ett  syfte  och  en 
struktur på intervjun, så att intervjun skulle vara kvalitativ. Forskningsfrågorna var enkla och 
korta  syftet med  detta  är  att  forskaren/arbetaren  ska  uppfatta  frågan  och  själv  utveckla 
svaret  Backman.  J  (1998).    Intervjun  börjades med  en  inledande  fråga,  sådana  inledande 
frågor kan ge spontana och rikt beskrivning av de granskade svaren. Därefter följdes det upp 
någon av de dimensioner som träder fram genom svaret.  För att få en annan dimension på 
intervjun använde jag olika typer av intervjufrågor Kvale, S (1997). 

• Inledande frågor ‐ Beskrivning utav intervjuperson vad han/hon har upplevt. 
• Uppföljningsfrågor  ‐  Uppmuntra/Upprepa  intervjuperson  att  fortsätta  med  sin 

beskrivning. 
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• Sonderande frågor ‐ Intervjuaren söker svar och uppmärksamma detaljerade svar 
• Specificerade frågor ‐ Intervjuaren följer upp med mer övertygande frågor. 
• Direkta frågor ‐ Intervjuaren presentera spontana beskrivningar av ämnen direkt till 

intervjupersonen.   
• Indirekta  frågor  ‐ Här kan  intervjuaren använda projektiva  frågor med andras/egen 

inställning. 
• Strukturerande frågor ‐ Intervjuaren har ansvar för hur intervjun skall genomföra och 

när ämnen är avklarad.  
• Tolkande  frågor  ‐  Innebär  att  intervjuaren  formulera  om  ett  svar  för  att  få  det 

bekräftat. 
 
Tonvikten  på  en  intervju  är  att  lyssna  aktivt  på  personen  i  fråga  som  intervjuas.  Den 
begränsade  tiden  för  intervjun  varade  ungefär  i  40 minuter  vars  syfte  är  att  ha  flyt  på 
frågorna och att undvika avbrott mellan frågorna. Enligt Kvale, S (1997) är det bra att göra en 
skiss  av  intervjun  i  tid  innan  den  förlöpande  dagen.  För  att  få  hjälp  intervjufrågornas 
forskningsprocesser,  struktur  och  en  flexiblare  slutrapport.  För  att  få  fram  en  kvalitativ 
struktur och resultat på  forskningsintervjun användes Kvale, S  (1997)  intervjuundersökning 
sjustegsmodell. 

• Tematisering ‐ Syfte är att skriva ner forskningsfråga fråga som varför, vad och hur. 
• Planering ‐ Vilken kunskap eftersträvas, moraliska konsekvenser? 
• Intervju ‐ Intervjuguide skall reflektera till den eftersökta kunskapskällan. 
• Utskrift ‐ Överföring från tal till skriftspråk. 
• Analys ‐ Val av olika metoder som skall passa till intervjun.  
• Verifiering ‐ Generaliserbarhet, reliabilitet, rättsgiltighet.  
• Rapportering ‐ Resultat av undersökning, använda metoder och läsbar slutrapport. 

 

Enligt Torst, J (2001) är det bra innan man på allvar börjar arbeta med sitt material bör man 
göra en bortfallanalys om man  inte fått en hög svarsfrekvens. Författaren beskriver att det 
enklaste sätt att göra en bortfallsanalys är att  jämföra sitt material med populationen eller 
ursprungliga urvalet. Torst, J(2001) menar med detta att man vet nästan alltid något om sin 
population  eller  sitt  urval.  ”En  bedömning  enligt  författaren  på  en  enkätundersöknings 
frekvens  får man  räkna med  en  svarsfrekvens mellan  50  och  75  procent”.  I min  enkät 
undersökning skickades ut 20 enkäter, 10 styck enkäter till bådadera könen. D.v.s. 10 styck 
till  männen  och  10  styck  till  kvinnorna,  och  jag  fick  en  svarsfrekvens  på  12  styck  som 
återvände. Detta gör en bortfallanalys på 75 procent av min enkätundersökning. 

 

2.1.3 Mediebevakning 

Syfte med att göra en mediebevakning är att visa att tekniken finns och att runt om i världen 
utnyttjar man denna  teknik. Multikort eller  ”smart  kort”  som den heter  internationellt  är 
redan ett företagsbehov.  

9 
 



Mediebevakning är ett effektivt verktyg som  främst används  i stora  företagsbolag som vill 
veta vad som skrivs om sitt företag för att få reda på potentiella eller befintliga kunder, sina 
konkurrenter  eller  leverantörer  dygnet  runt  och  året  om.  Mediebevakning  är  också  ett 
utmärkt  verktyg  som  hjälper  en  att  hålla  koll  på  trender  och  information.  Mina 
informationskällor  har  jag  besökt  på  hemsidan  (www.nyteknik.se,  2008)  för  att  få  en 
uppdatering och en omvärldsanalys.   

Enligt C. Svenning (2003) är det viktigt vem som står för informationen för trovärdigheten på 
en  webbsida.  D.v.s.  om  en  känd  organisation  står  som  avsändare  ligger  det  en  hög 
trovärdighet  på  källa. Organisationer  som WTO,  FN  och  liknade  organisation  har  en  hög 
trovärdighet.  Jag  anser  att Nyteknik  är  bland  nutids mätning  en  trovärdig  källa  som  hela 
tiden uppdatera aktuella och framtida tekniker. 

2.2 Urval 
 
När jag hade bestämt mig för att använda intervju som metod i min undersökning blev nästa 
fråga vilka huvudpersoner skulle intervjuas? De krav som jag ställde på min urvalsgrupp var 
det att de var aktivt arbetar/arbetat i olika produktutveckling inom kortbehandling och ha en 
kunnighet  inom företag processer som representerar min frågeställning. Utifrån dessa krav 
har  jag  bokat  två  intervjuer  med  tre  olika  ämnesområden  inom  multikortets 
företagsutveckling, dens svårighet på marknaden och dens möjlighet i framtiden. Backman. J 
(1998) skriver att  i den grundläggande undersökningen av  försökspersoner ska personerna 
uppfylla problemställningen relevanta karakteristika val. Man bör också meddela när det är 
motiverat  att  om  deltagandet  skett  anonymt  och  då  redovisa  hur  denna  anonymitet  har 
garanterats.  

Med enkätundersökningens representativa urval menas att var och en de utvalda motsvarar 
eller  representerar  en  del  av  befolkningen  på  sådant  sätt  att  hela  urvalet  är miniatyr  av 
befolkningen Trost, J (2001). Jag valde därför att ha två urval på min målgrupp som består av 
dem olika könen, man och kvinna.  

Enligt Torst, J (2007) är det omöjligt att svara på ett tillfredställande sätt hur stort urval man 
skall  ha  på  en  enkät,  en  tumregel  inom  forskning  är  ju  större  urval  på  enkäten  ju  större 
sannolikhet har den. Men de praktiska omständigheter som kostnaderna och tid gör att man 
tillslut måste göra ett urval. Dessutom är det  inte nödvändigt att ett stort urval ger en hög 
precision på resultatet.  Ibland går det bra att göra en totalundersökning dvs. man gör  inte 
något  urval  utan  man  fråga  hela  populationen  på  de  få  urval  man  har.  Den 
totalundersökningen används främst vid mindre undersökningar dock är det väldigt ovanligt 
enligt  Torst,  J  (2007).  Jag  har  därför  valt  att  göra  en  testundersökning  på  min 
enkätundersökning på 12 personer, sex män och sex kvinnor. 
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2.2.1 Undersökningspersoner  

 
Enligt Backman.  J  (1998) väljs  försökspersoner  inte via  statistiska kriterier  i den kvalitativa 
ansatsen. Jag bestämde tidigt att  jag ville ha personer som var sakkunniga på området och 
som  skulle  ge mig  en  stor  insikt  på min  frågeställning. Mina  två  undersökningspersoner 
kontaktade  jag  via  E‐post  samt  via  telefonsamtal  till  de  eftersökta  personerna.  De 
kontaktpersoner som jag har intervjuat är följande: 

• Intervjun  med  informant  A  om  faktainformation  om  hur  de  olika  kortsystemen 
fungerar  ägde  rum  den  14  december  2007.  Huvudpersonen  godkände  telefon 
inspelning  av  intervjun  och  vill  därefter  vara  anonym  samt  att  inspelningen  skall 
förstöras efter betyg är insamlingen.  

 
Informant A som jobbar på en högskola och är rådgivande i säkerhetsfrågor till institutioner 
och avdelningar.  Informant A är kompetent  inom kortinformation och  inom vilka  tekniker 
som finns ute på dagens marknad samt vad som är framtiden teknologi inom kortteknik.  

• Intervjun med  informant B om faktainformation gällande hur systemet fungera runt 
ett Multikort ägde rum den 27 november 2007. Huvudpersonen godkände inspelning 
av intervjun och vill därefter vara anonym. Samt att band inspelningen skall förstöras 
efter betyg är insamlingen.  

 
Informant B fick idén att starta ett multikort på en högskola av den anledning att det fanns 
en förfråga bland studentkåren som dagligen tacklades med 30 olika säkerhets system och 
ville underlätta för studenterna. Han sporrades därefter att starta organisationen som är en 
internationell  organisation med  avsikt  att  stödja  EU‐ländernas  universitet  och  högskolor  i 
arbetet med att införa och framställa ett campuskort (ECCA finns redan i många länder dock 
endas  i  Europa).  Informant  B  är  även  den  drivande  kraften  till  den  svenska  versionen  av 
organisationen, ECCA Sweden.   Som  förespråkar  samma  frågor  fast med  fokus på  svenska 
lärosäten och den svenska marknaden (www.gukort.org.gu.se, 2007) 

Vi avslutade intervjun med ett skriftligt avtal. Eftersom muntligt avtal är bindande men svårt 
att bevisa.  I det allra  flesta  fall  fullt  tillräcklig, även om det skriftliga alltid är säkrast enligt 
Jacobsen J. K (1993). 

I  min  enkätundersökning  som  skulle  spegla  en  målgruppanalys  har  jag  riktat  mig  på 
ungdomar  mellan  15‐20  år.  Detta  är  för  att  vi  i  samhället  betraktar  dem  som  en  hög 
konsument målgrupp,  och  den målgruppen  som  är mest  påverkad  av media  och  reklam. 
Enligt  Wellemets  U.  G  (1999)  är  det  viktigt  att  fastställa  vilka  som  skall  omfattas  av 
undersökningen och ställa sig frågor, om man måste omfatta hela målgruppen eller om ett 
urval räcker.  
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 2.3 Analys av datainsamling 
 
Datamaterialet analyserade med  inspiration av Kvale, S  (1997)  innehållsanalys. Syftet med 
intervjutexterna är att blanda kvalitativa och kvantitativa analyser med varandra. Tonvikten 
på analysen (kvantitativa eller kvalitativa) kommer att läggas beroende på vad det är för typ 
av  fenomen  som  undersöks,  och  syftet  med  undersökningen.  Intervjuerna  skrevs  ut 
ordagrant,  texterna  lästes  igenom  upprepade  gånger  pga.  att  materialet  var  skrivet  i 
stödord. För att få en överblick av datamaterialet fördes enskilt dokumentation med hjälp av 
bandinspelning. Kvale, S (1997) menar att finns tre olika delar som man kan analysera sina 
utskrivna intervjuer. Första delen är att strukturera den komplexa intervju materialet. Nästa 
steg är kartläggning av materialet. Sedan själv analysarbeta utvecklingen av  innebörden av 
intervjun.   

För att få en korrekt observering av en forskningsartikelsökning användes Backman. J (1998) 
beskrivning av artikelsökning innehåll.  I en vetenskaplig tidskriftartikel som är abstrakt krävs 
det  att  det  innehåller  en  dokumentförfattare,  titel/kommentar,  tidskrift/tidning,  datum, 
tidskriftsnummer, ämnesord, klassifikationskod m.m. Vid en kvalitativ litteraturundersökning 
användes  Backman.  J  (1998)  forskningsstrategi  för  att  strukturera  och  underlätta 
litteraturgranskningen.  Litteraturgranskningen  har  samma  huvudsakliga  funktioner  som  i 
den traditionella processen d.v.s. 

• Ge en översikt över den tidigare samlande kunskapen inom området 
• Visa på betydelse av ett problem 
• Ange forskningsfronten 
• peka på problemet 
• Vara tillhjälp vid förklaring av mönstring av begrepp 
• Visa olika slag av databehandling 
• Ge olika tolkningsalternativ 
• Ge ett historiskt perspektiv 

 

2.4 Avgränsning 
 
I uppsatsen behandlar jag de olika samband mellan företagskonkurrenter och alliansföretag 
inom  ett  nätverks/varumärkes  synsätt,  hur  nyteknik  påverkar  innovationssatsningen. 
Dessutom studera svårigheter för en teknik som kräver samarbetspartner för att komma ut 
på marknaden.  Jag har på grund av denna begränsning valt att avgränsa mig till att  inrikta 
mig på företags synsätt på ett Multikort. 
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2.5 Metodkritik och källkritik 
 
Enkäter  tar  tid  speciellt när det gäller att göra den administrativa delen och att analysera 
enkäten, eftersom enkätens huvudsakliga uppgift påverkas av områdesproblemet med att 
mäta  attityder.  ”En  betydelsefull  del  i  kritik  om  attityder  är  när  enkätfrågorna  blir  ett 
dilemma eller svåra att ge en åsikt på, dvs. att människor ofta ger socialt accepterade svar” 
Burell K, Kylén J. A (1983). Detta kan påverka hela slutresultatet av analysen som gör att den 
kan kännas otrovärdig eller att man  ifrågasätta den. Fördelen med enkät är att personen  i 
frågan kan i god tid fylla i den när denne har tid enligt C, Svenning (2003). 

Jacobsen J. K (1993) beskriver att ”skillnad mellan telefonintervju och en direkt intervju inte 
är detsamma, man har större utdelning med en direkt  intervju där man kan  se varandra  i 
ögonen”. Den  stora  skillnaden  är  nog  att man  förlorar  större  delen  av  kontaktpersonens 
kroppsspråk. Vilket många gånger säger något annat än det som förmedlas med orden. Det 
blir också lätt att vi delvis skapar egna fantasier och bild av den främmande personen genom 
telefonintervju.  ”Ett annat dilemma är att man sällan vet vilken tillstånd eller omgivning den 
intervjuade befinner sig i vilket kan påverka svaret”.  

Att hitta forskning artiklar om Multikort eller nått liknade var väldigt svårt. Detta kan bero på 
att det  finns  få  forskningsarbeten  som  fokusera  sig  i detta område. Artiklar  skulle vara en 
stor hjälp med att komplettera slutsatsa Empirin som i stora delar består av intervjuer.  

Jag tycker personligt att den tidsbegränsningen  jag fick kändes knapp att göra min uppsats 
till  den  kvalitativa  undersökning  som  hade  fyllt  alla  problemområde.  Tiden  gjorde  att  jag 
tyvärr  inte hann med en  intervju med en av de företag som redan har ett Multikort ute på 
marknaden.  Den  biten  hade  gjort  arbetet  kvalitativt.  Under  sökningsperioden  tiden  för 
litteratur  har  de  bättre  lokala  biblioteken  inte  kunnat  bifoga  mig  alla  de  önskvärda 
litteraturer som  jag sökt efter. Detta  ledde till att  jag fick söka mig till andra bibliotek eller 
annan litteratur. Tidsaspekten gav en större påverkan genom arbetets gång. 

Media skanning via  Internet är ett effektivt sätt att undersöka  information som  i detta  fall 
berör  ett multikort. Men  Internet  är  ett  program  som  man  lätt  kan  manipulera.  Enligt 
Svenning C (2003) är Internetsökning en snabb spridningskanal för information av olika slag. 
Även om den är en  snabb  spridningskanal behöver det  inte  innebära att  informationen är 
aktuell. Det finns också osanna påstående på nätet som privatpersoner kan publicera. På så 
sätt kan  Internet vara en  farlig miljö att vistas  i. Personligen  tycker  jag att källkritiken  inte 
håller för att det skall avskräcka, det krävs att man gå  in på trovärdiga sidor. D.v.s. företag 
eller organisationer som är vällkända och respekterad runt om i världen som t.ex. FN, WTO, 
NATO osv. 
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3. Kortinformation 
I det här avsnittet tar jag upp faktabaserat informationskälla utav de vanliga korten som vi använder 
idag  och  som  dem  olika  företagen  tillämpar  och  deras  funktioner.  De  olika  kortinformationer  är 
hämtade  från en  företagshemsida  som  säljer avancerad  service. D.v.s. bl.a. olika kortbehandlingar 
ch kortsystem, med komplettering utav intervjun med Informant A. Syftet är att ge läsaren en grund 
å utbud och möjligheterna på det svenska kortsystemet.  

o
p

 

3.1 Magnetkort 
 
Magnetkortskodning är den tekniken som funnits längst i kortvärlden och den är billigast av 
alla  kort  att producera, men  ger mindre  säkerhet  lösning  för  användaren.  ”För  att  kunna 
koda ett magnetkort måste man veta vilken typ av magnetremsa som kortet har. Man skiljer 
på två olika kvaliteter av magnetremsa (LoCo) Low Coercivity och (HiCo) High Coercivity”. 

Funktioner  som man  använder  LoCo‐kort  till  kan  vara  bonuskort  eller medlemskort. HiCo 
används t.ex. till passersystem eller tidsregistrering. För att känna  igen skillnaden på LoCo‐ 
eller HiCo‐kort kan man undersöka  färgen på  remsan. Om den är brunfärgad är det LoCo‐
kort  och  är  den mer  svart  i  färgen  är  det  ett HiCo‐kort. Datalagringen  i  ett HiCo‐kort  tål 
större påfrestning vid dagligt användande än vad LoCo‐kort gör. 

Spår 1: Här kan man koda upp  till 79 alfanumeriska  tecken  inklusive  start/stoptecken och 
LRC‐tecken. Alla internationella tecken kan användas, samt några specialtecken. 

Spår 2: Kodas med max. 40 numeriska  tecken och specialtecken  inklusive start/stoptecken 
och  LRC‐tecken  (detta  spår  är  det mest  använda  i marknaden).  Betalkort  och  passerkort 
använder oftast detta spår.  

Spår  3:  Kan  kodas  med  upp  till  107  alfanumeriska  tecken  och  specialtecken  inklusive 
start/stoptecken  och  LRC‐tecken.  Vanligaste  användningen  är  hos  flygbolag  för 
biljettinformation. Man kan med fördel använda alla tre spåren för att lagra en större mängd 
data,  t.ex.  kundnummer  på  spår  2,  namn  och  adress  på  spår  1 
(http://www.antonson.se/industri/id_kort/sa_har_fung.html, 2005) 

 

3.2 Streckkodkort 
 
Streckkod på kortet är många gånger det enklast att använda och den korttyp som är billig 
att  producera.  ”Speciellt  om  det  endast  handlar  om  ett  kundnummer,  eller 
anställningsnummer som skall samlas på kortet fungerar detta utmärkt. Eftersom kortet har 
samma  läsutrustning  som  läser  in  produktinformation  samt  tilläggsinformation  via 
streckkods  menyer”.  Gör  det  kortet  relativt  sårbar  för  bedragare  att  kopiera  identitet 
handlingar på kortet (http://www.antonson.se/industri/id_kort/sa_har_fung.html, 2005) 
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3.3 Chipkort 
 
Chipkort  är  ett  kort med  en  säkerhetsprocessor  eller  ett  chip  som  innehåller  ett minne. 
Chipet innehåller en EMV‐ betalningstillämpning eller flera som används vid betalterminaler. 
Chipet kan även innehålla andra tillämpningar än de som används vid betalning. Vi kommer 
inom  de  närmaste  åren  att  ersätta  betalkort  som  är  utrustade  med  magnetremsa  till 
chipkort. De  betalmaskiner  och  kortläsare  som  vi  använder  idag  tar  redan  emot  den  nya 
EMV‐  chipkort  tekniken  d.v.s.  en  maskin  som  kan  läsa  av  chipen  med  hjälp  av  nålar. 
Chipkortet är  relativ  säkert om man  jämför den med  streck och magnetkorten  (Antonson, 
2005). 

3.4 Smartkort 
 
Smartkort är ingen nytt kort, år 1974 tog fransmannen Roland Moreno ensamrätter på den 
så kallade smarta kortet. Tio år senare dröjde det innan det första kortet användes, då som 
telefonkort.    En  lansering  av  ett  Cashkort  blev  mer  komplicerad  p.g.a.  ”tekniken  i 
telefonkorten inte var lika avancerad som den i Cashkortet. Men alla tidigare undersökningar 
som hade gjorts visade på att en lansering av Cashsystemet skulle fungera, marknaden fanns 
och på den vägen blev smartkortet en produkt på marknaden” (www.nyteknik.se, 2008) 

Hemligheten är de  inlagrade mikroprocessorerna som utgör att processen av data har gett 
ett namn åt korten Smartkort.  ”Kort  som kontaktkort, Proximitykort  (beröringsfrikort) och 
kontaktfria kort är de tre kortklasser som ingår  i kategorin smarta kort”. Exakta och precisa 
information om smartkorten är oftast hemligt enligt Informant A. Enligt  informant A består 
ett  smart  kort  av  två  komponenter,  ett  chip  och  en  mikroprocessor.  Det  är  dessa 
komponenter  som  gör  att  kortet  blir  programmerings  bart.  Mikroprocessorns 
minneskapacitet på kortet kan variera och den kan också avgör hur många tillämpningar som 
man vill ha.   Kortets fördel är att det går att programmera ett antal uppgifter och man kan 
utföra  olika  operationer.  Till  exempel  fungera  som  en  elektronisk  plånbok,  buss‐  eller 
flygbiljett, ett försäkringskort, ett hälsokort med olika medicinska uppgifter, ett elektroniskt 
ID‐kort, ett smart bankkort, ett telefonkort, ett tjänstekort för att samla bonuspoäng, tv kort, 
Kollektivtrafikkort dvs. att  införa ett enklare och snabbare biljettsystem är ett sätt att  locka 
nya  resenärer  i  lokaltrafik  för  buss  och  tunnelbana  lösning  ett  system med  kontaktlösa 
biljetter. En annan fördelarna är säkerheten, kortets minne nås enbart av mikroprocessorn 
och detta ger en hög säkerhet d.v.s. alla uppgifter är lagrade i själva kortet.  Enligt informant 
A  är  det  smarta  kortet  närmast  omöjligt  att  förfalska, medan magnetkorten  däremot  är 
mycket lätta att kopiera. De flesta smarta kort är personliga, det smarta kortet måste alltså 
knytas till en viss person. Användaren identifierar sig genom Pinkoden, en fyrsiffrig kod. Om 
den är korrekt verifieras av själva kortet, det är den processen som sker inne i kortet som gör 
att den har en högsäkerhet.  
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4. Teoridel 
Detta avsnitt  inleds med att se hur företagens varumärke,  identitet och varuvärde har betydelse för 
företagen.  Vidare tar jag upp nätverk, samarbetes och allians teori som är relevant för min uppsats. 
Syftet är att beskriva nätverkrelationer och dess struktur, för att få en förståelse vad som utgör att ett 
företag är  i ett nätverk och  i en samarbetsrelation. Samt att visar  jag vilka problem och risker som 
kan förekomma i en samarbetsrelation.  

 

4.1 Företagets identitetsskapande 
 
Företag identitet är resultatet av allt ett företag säger, gör och står för enligt Hinn, Rossling 
(1994). Den innehåller organisations själ och dens avbildning äger rum via produkter, design, 
reklam mm. Fördelen med företag identitet är motivationen den förmedlar utåt både extern 
och  intern. Denna motivation  kan man  flitigt  använd  som  köpkraft  och  argument  för  att 
representera  företagets produkter eller som säljkraft ute på marknaden. Den skapar också 
motivation  hos  de  anställda, myndigheter,  finansvärlden  som  leder  till mera  satsning  och 
tilltro på företaget, en så kallad ”positiv  image”.   Hinn, Rossling (1994) menar med ”positiv 
image”  att  kunskap  och  företag  hänger  ihop  det  betyder  också  ju mer man  vet  om  ett 
företag ju mer positiv bild till det har man och tvärtom. 

Kapferer  J.  N  (1997)  utvecklar  denna  skildring  om  företagsidentitet med  att  påpeka  att 
”image  är  ett  resultat  av mottagarens  avkodning  av  identitetsbudskapet  och  det  avtryck 
kulturen gör på sin omgivning”. Holger & Holmberg (2002) beskrivning av företagsidentitets 
huvudmål  är  att  ”åstadkom en  klar, principfast och  tydlig  identitet  som  stämmer överens 
med företagets policy som bestämt samspråkar om, vem man är som företagare”. Med detta 
anser  författarna  att  en  viktig  faktor  till  företagsidentiteten  är  att  företagets  anställda 
identifierar sig med företaget.  

Olins (2000) menar att företag identitet har två viktigaste delar som syfte och samhörighet. 
D.v.s. ”En organisation eller ett  företag kan enligt  författaren endas göras effektivt genom 
att dem anställda förstår dess/dens syfte och känner samhörighet med sitt företag”. För att 
förmedla  ett  budskap  genom  en  företagsidentitet måste  företaget  enligt Hinn &  Rossling 
(1994) veta vad de vill förmedla och hur de vill kommunicera sitt budskap. Enligt författarna 
anser de att företagen bör välja en riktning där första frågan är ”varför företaget uppfattas 
på ett visst sätt och senare hur man vill bli uppfattad, därefter varför man vill uppfattas så 
och  tillsist  vilka  förutsättningarna  för  denna  uppfattning  är”. Det  är  kunder  som  står  för 
dessa åsikter om  företagen, dessa åsikter utgör en stor betydelse om kunden kommer att 
välja att igenkänn sig med företagets policy. 
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4.2 Varumärke process  
 
Begreppet  varumärke  som  företagsidentitet  definierar  Treffner  &  Gajland  (2001)  ”som 
bärare av ett budskap, ett budskap som påverkar beteendet både hos en köpare eller hos en 
säljare”.  Författarna urskiljer det  viktigaste med ett  varumärke  som  att det  förmedlar  ett 
”budskap  för  en  produkt  eller  tjänst  och  har  framförallt  påverkan  på  en  slutkonsuments 
beteende  i  en  köpsituation.  Budskapet  förmedlas  genom  att  mottagaren  gör  vissa 
sammankopplingar när han/hon utsättas för varumärket eller för företagsidentiteten”.  

I en organisation behöver det i det första fas att man har en enad bild av vad sitt varumärke 
ska representera, en så kallad intern positionering som även syftar till att skapa en plats för 
varumärket  i  organisationens  medvetande  Melin,  F  (1997).  Författaren  ”påpekar  också 
vikten  av  att  i  ett  första  skede  att  också  skapa  en  enighet  internt  bland  organisationens 
medarbetare om vad varumärket ska  företräder och vad dem olika  faktorn är  i  jämförelse 
med  dem  andra  konkurrenterna”.  sambandet  mellan  företagsidentitet  och 
varumärkesidentitet bör vara stark enligt Kapferer (1997) för att varumärkesidentiteten ska 
kunna genomföras till kunder. 

 

4.2.1 Varumärke, Varuvärde och Image 

 
Den moderna varumärkeslagstiftelsen har sina  första rötter  i den  industriella revolutionen. 
Behovet  av  lagstiftelsen  kom  till när det uppmärksammade när mindre  seriösa  tillverkare 
kopierade  framgångsrika märkesprodukter och  sålde dem  för original pris Melin, F  (1997). 
Det är därför idag som varumärke, varuvärde och image har en stor betydelse i ett företag. 

Ett  varumärke  skapar  en  image  i  kundernas  medvetande  och  om  ett  företag  har  en 
framstående och igenkänd image kan det fungera som en tillgång, då kan detta ge företaget 
ett  bra  rykte  hos  alla  dess  intressenter  och  det  leda  till  ett  varuvärde.  Ett  företags 
varumärke,  tillsammans  med  exempelvis  reklam  och  ”word‐of‐mouth”,  kan  förmedla 
förväntningar. Dessa förväntningar speglas i företagets image och kan även fungera som ett 
filter vilket påverkar upplevelser. Det vill säga att om  företaget har en bra  image  fungerar 
det som skydd  ifall  företaget skulle stöta på problem. Om problemen upprepas så minskar 
skyddet och intressenterna kan få en förändrad syn på företagets image enligt Peter, J. Paul 
(2005). Enligt Melin, F  (1997) anser  författaren att ett varumärke har  tre huvudfunktioner 
som  är  innehavaren,  konsumenten  och  konkurrenter. Målsättning  för  in  inneharvaren  är 
naturligtvis att  sluta avtal med  så många konsumenter  som möjligt under  så  lång  tid  som 
möjligt. Avtalet grundar på att innehavare erbjuder konsumenterna specifika behov.  
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Innehavarens  tillfredställelse  blir  köptrohet  med  kunderna,  och  att  de  skall  ha 
märkeslojalitet  en  så  kallad  konsumentförbindelse.  Konkurrenternas  uppgift  är  att  bryta 
dessa  förbindelser och ta  innehavarens plats på ”toppen”.  I dagsläge är det svårt att bryta 
dessa förbindelser på grund att välkända varumärken har under senare år utvecklas till ett av 
företagens viktigaste konkurrensmedel. Som har lett till att vi idag har ett varuvärde idag på 
företagsnamn. Ett varuvärde är något som skapas i en alltjämt pågående varumärkesrelation 
där  kunden  utvecklar  en  speciell  bild  av  en  vara  eller  tjänst  som  grundar  sig  på  kundens 
kontakter med varumärket. Den bild kunden har av varumärket kan förändras beroende på 
olika  budskap  som  en  kund möts  av/från  omvärlden.  Värdet  av  varuvärde  ligger  alltså  i 
kundens uppfattningar av hur värdefull en viss vara eller  tjänst är  i  jämförelse med andra 
valmöjligheter. Om det av någon anledning skulle vara så att ett varumärkes värde sjunker. 
Kan  detta  leda  till  att  kunden  blir mer  öppen  för  andra  varumärken  och  företag.  Är  det 
istället tvärt om, att varumärkets värde ökar, fortsätter kunden med största sannolikhet att 
vara  lojal mot produkten eller  tjänsten. Antalet aktörer på marknaden ökar  ständigt vilket 
medför en hårdnande konkurrens. Ett sätt att klara sig i denna konkurrens är just genom att 
etablera ett starkt varumärke Melin, F (1997). 

 

4.3 Nätverksteori 
 
Enligt Planander, A (2002) bygger nätverksteorin på att  ingen verksamhet är oberoende av 
sin omgivning. Det innebär att ett företag skapar kontakter och relationer med andra parter. 
Det är viktigt att verksamheter  tar vara på dessa relationer,  för då kan de  få mer resurser 
samt  fler  kontakter  med  andra  verksamheter.  Begreppet  nätverk  kommer  av  att  en 
verksamhet  har mer  än  en  relation.    Det  är  viktigt  för  företagen  att  tänka  på  att  skapa 
relationer med verksamheter på en annan marknad än den företaget själv verkar i och på så 
sätt utvidga sitt nätverk. 

 

4.3.1 Nätverksmodellen 

 
Hammarqvist  (1982) presenterar en nätverksmodell enligt vilken  relationer och samarbete 
mellan  företag som resulterar  i att bindningar av olika slag skapas. Bindningar  leder till att 
relationerna på  sikt  som  sedan  förstärks. Dessa  relationer bidrar därmed  till att  skapa ett 
företagsnätverk. De bindningar som modellen behandlar är. 

Tekniska bindningar: Är när en teknisk bindning uppstår mellan två företag när de anpassar 
sig tekniskt till varandra. Som tillexempel Sony och Ericsson. Detta kan innebära att köparen 
bygger upp sin produktionsutrustning utifrån inköp av en vis material från en leverantör eller 
flera. D.v.s. produktionsutrustningen och/eller köparens slutprodukt gynnar båda företag. 
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Tidsmässiga  bindningar:  När  olika  företagen  i  nätet  har  behov  av  en  stark  tidsmässig 
synkronisering.  Genom  att  enheter  som  ligger  efter  varandra  i  produktionskedjan 
synkroniseras  tidsmässigt  kan  exempelvis  bindningskostnaderna  minskas.  Vidare  måste 
företagen anpassa varandras sidoarbete så att inte förseningar eller andra problem uppstår. 

Kunskapsmässiga bindningar: När två företag som samarbetar under en längre tid lär känna 
varandras  styrkor  och  svagheter. Denna  gemensamma  kunnighet  av  vandras  organisation 
kan  ses  som  en  investering.  Parterna  investerar  i  relationen  med  detta  uppstår  en 
nätverkbindning. 

Sociala bindningar: Kontakterna mellan företagen sker till stor del av personliga kontakter. 
Detta orsaka att relationen mellan två företag även kommer att innefatta personliga beslut. 
Det  blir  därför  viktigt  för  företagen  att  lita  på  varandra  eftersom  den  juridiska  avtal  inte 
skyddar alla perspektiv. Att bygga upp en relation på grund av förtroende är en lång process 
och tar ofta tid, det är först när motparten har problem som bindningens/nätverkets styrka 
sätts på prov. 

Ekonomiska och juridiska bindningar: Avtal och andra juridiska bindningar kan förekomma i 
en mängd  olika  former,  t.ex.  som  äganderätt  och  långsiktiga  samarbetsavtal.  Ekonomiska 
bindningar  i  form  av  lån  eller  kredit  till  ett  företag,  brukar  ofta  kompletteras  med  en 
juridiskbindning mellan företagen. 

Figur 1: En generell nätverksmodell (Hörndahl 1994) sid. 59 
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4.4 Samarbeten 
 
Ett samarbete uppstår oftast i början med tvivlen eller problem på en produkt som till följd 
av att någon kunskap eller resurser saknas i företaget. Stora företag brukar ofta ha svårt att 
erkänna dessa problem och har  svårt att acceptera att man  inte är bäst eller behöver en 
hjälpande hand. Följderna blir att dem många gånger avslutar eller  lägger ner produktens 
uppstarta och skyller på säljorganisationen eller på inkompetensförklaringar.  

Samarbete med annan part innebär riskspridning samt tillgång till annan kunskap. För att det 
skall funka krävs det att parterna delar på risker och vinster, och att dem är juridiskt enat på 
nedgångar Ottosson,  S  (1985).  Enligt Mattson & Hultén  (1994)  har  varje  företag  idag  en 
direkt eller en  indirekt  relation  till  andra  företag. Dessa  synpunkter  kommer  från  kunder, 
leverantörer eller  från konkurrerande  företagare. Det menas att  företagen är beroende av 
utbyte med samma leverantörer och kunder annars måste man göra allting själv. Mattson & 
Hultén (1994) kallar detta för en dynamik i nätverket d.v.s. samarbete som konkurrens utgör 
viktig drivkraft för förändring och för att en produktion/distributionen systemet skall fungera 
effektivt. Såväl ge goda  förutsättningar  för  innovationer av olika  slag. Detta  tar  såklart  tid 
och krävs  stora  resurser  för  företag att etablera och vidareutveckla utbytesrelationer med 
varandra.  

 

4.4.1 Relationer 

 
Bengtsson. L, Holmqvist. M, Larsson. R  (1998)  förklarar  företag  relationer  i  två delar,  fasta 
och lösa relationer. Fasta relationer föredras av företag som arbetar på stora, attraktiva och i 
stabila marknader. Denna relation förekommer speciellt i branscher där det är svårt för nya 
företag  att  etablera  sig.  Fasta  relationer  tycks  vara  föredragen  vid  stora  och  riskfyllda 
utvecklingsprojekt på mogna marknader med  internationella konkurrenter. Lösa  relationer 
är mer vanligt när marknaderna är flexibla och osäkra. Lösa relationer tycks vara föredragna 
när  konkurrensfördelar  är  osäkra  eller  lättföränderligt,  speciellt  i  branscher  där 
kunskapsutvecklingen  är  snabb  och  svår  att  förutsäga  som  t.ex.  i  IT  och  i  den  tekniska 
världen. 

Enligt Metis & Turnbull  (1998) minskar möjligheten av ett partnerbyte  i relationen när det 
gemensamma  beroendet  växer.  ”D.v.s.  en  ökad  kunskap  samt  omplacering  av 
maktpositionen,  leder  till  att  chanserna  för  relationsbyte  blir  större”.  Metis  &  Turnbull 
(1998) anser också att en mer intensiv samverkan och ett gemensamt beroende leder till ett 
ökat  förhållande  mellan  företagarna.    Ju  starkare  samverkan  är  i  mellan  företagarna, 
upptrappas  samspelen  och  de  gemensamma  aktiviteterna  till  ett  långvarigt 
ömsesidigförhållande. 
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4.4.2 Open innovation  

 
Gassmann. O  (2006) menar när  vi  ser en ny  trend  skapas  kan  vi  se ett  verk  av en  ”open 
innovation”.    En  ”open  innovation”  är  inte  nödvändig  för  alla  företag  eller  innovatörer.  
Typiska  företag  som är hög drivande av ”open  innovation” är  företag som kärnkraftverket 
och  militärindustrin.    Enligt  Gassmann.  O  (2006)  har  ”open  innovation”  fem  steg  som 
påverkar företagen till en ”open innovation”: 

1. Globalisering –  som  är driven  av en högre  rörlighet  av  kapitalet,  lägre planerande 
kostnader och ökad marknad enhet  

2. Intensitet inom Teknologi – i dem flesta industrier har de teknologiska intensiteterna 
ökat  i  sådan utsträckning  att  inte  även de  stora  företagen  kan ha  råd  att utveckla 
egna teknologier. Ett samarbete är nödvändigt för att hålla samma takt. 

3. Fusion  inom  Teknologi  –  Ju  färre  singel  företag  har  den  kapacitet  att  äga  en  hel 
marknad  gör  det  till  räckligt  för  en  ”open  innovation”  att  öka.  T.ex.  IBM  som  är 
rankad  åtta  största  företag  i  bioteknologi med  patent  gör  det  svårt  att  en  ”open 
innovation” växer i den marknaden.  

4. Nya företags modeller – med den snabba skiftande trenden av att många industrier 
och  teknologier  går över  gränserna och  att nya  företagsmöjligheter uppstår.  Leder 
detta till att ”open innovation” kan växa på olika ställen. 

5. Kunskap inflytande – kunskap har blivit de viktigaste resurser för en firma på senare 
tid. En del företag gör affärer med att dela med sig av sina specialiserade arbetare till 
olika organisationer, istället för att hyra in värdig kompetens. Företag är tvungna att 
agera som kunskap agenter  för att  följa/hålla  takten med konkurrenter. Samarbeta 
med konkurrenter är en av dessa agenters uppgift. 

Tanken bakom ”open Innovation” och dens fem steg är att det finns allt för många bra idéer 
bland människor som inte arbetar tillsammans. Även det allra bästa företaget, med de mest 
otroliga  interna möjligheterna,  är  tvunget  att  hänsyn  till  externa  idéer  och  innovationer. 
Goda  idéer  kan  komma  från  utifrån så  som  insidan  av  företaget.  Och  idéerna  kan 
marknadsföras  globalt.  D.v.s.  inte  bara  genom  ett  företag  utan  även  genom  andra 
organisationer, till och med genom konkurrenter. 

 

4.4.3 Strategiska allianser 

 
Strategiska allianser är ett vanligt begrepp i dagens samhälle som är starkt konkurrensutsatt 
utav att flera företag skaffar allianser. Enligt Varadarajan, P. R & Cunningham, M. H (2000) 
handlar strategiska allianser om ett samarbete mellan två parter oftast företag som utnyttjar 
varandras styrkor och resurser. Detta är för att uppnå ett eller flera önskvärda mål till båda 
företagens planerade resultat/mål.   
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I  en  allians  krävs  ömsesidigt  tillit  emellan  parterna,  då  de  är  beroende  av  varandra.  
Förtroende  som  ansluter  sig  till  situationer  där  samarbetet  har  startas  frivilligt  med 
förväntningar om positiva effekter, det utgör en  central  faktor  i en väl  fungerande allians 
mellan två olika parter.  

Varadarajan,  PR.  and  Cunningham, M.  H  (2000)  åtgärdande  bland  annat  att  det  är  den 
globala  tillväxten av olika  företagande  som gör att vi  ser en ökning av allianser  runt om  i 
världen. Samt styrkan i ett varumärke som har skapat ett behov av allianser och idag förstår 
företagen den stora betydelsen med strategiska allianser för att vara konkurrenskraftiga. Det 
är  inte bara dem små  företag som samarbetar. Även stora företag behöver använda andra 
aktörer, både nationella eller internationella för att uppnå den kompetens som de behöver. 
Strategiska  allianser  är  ett  teoretiskt  samlingsbegrepp  som  infattar  ett  stort  antal 
samarbetsformer  mellan  organisationer/företag  och  juridiska  enheter.  Dessa 
samlingsbegrepp innehåller bland annat koalition, nätverk, allianser och partnerskap.  

Planander, A (2002) drar den slutsatsen med strategiska allianser, är att de utgör en drastiskt 
ekonomiska ökning för företagen. Forskning och utvecklingsinsatser samt att det motiverar 
företagens  samarbetsparter  till  att  etablera  samarbete  i  samband  med  forskning  och 
utveckling av nya produkter. Med en  snabb  teknologisk utveckling ger en kortare produkt 
livscykel  som  är  så  viktigt  när man  ska  ut med  en  produkt  snabbt  på marknaden. Det  är 
därför många företag alliera med varandra på så sätt blir dem konkurrenskraftiga.  

 

4.4.4 Varför misslyckas allianser  

 
Bengtsson. L, Holmqvist. M, Larsson. R  (1998)  tar upp en  tidigare studieundersökning som 
Professor Marjorie  Lyles vid  Indiana University  i USA år 1987 om alliansmisslyckande.   De 
vanligaste misslyckanden Professor Marjorie Lyles upptäckte vid sin undersökning, fann hon 
sex övergripande fel som talade för mest misslyckande allianser. Första punkten innebar att 
det  inte  fanns  någon  motivation  för  samarbete,  därefter  var  de  oklara  över  framtida 
samarbeten.  För det  andra  lärde de  sig  aldrig att  kommunicera med den  andra partnern. 
Tredje punkten innebär att licensiera en teknologi till den andre parten skapade man en ny 
konkurrent.  Den  fjärde  punkten  valde  man  fel  personal  att  leda  organisera 
samarbetsprojekten.  Femte  punkten  var  de  långsiktiga  konsekvenserna  av  samarbetet 
felbedömda. Och sjätte sista punkt var förtroendet för den andre parten  inte var tillräckligt 
stort. 

 
 
 
 
 

22 
 



5. Ny teknik 
I detta avsnitt kommer jag att leda läsaren till dem olika följderna det krävs att skapa en produkt och 
att  lansera den ut på marknaden.   Vidare kommer jag varför företagen måste satsa på nyteknik vid 
rätt  tillfälle  och  rätt  tid  för  att  bli  konkurrenskraftiga,  samt  en  inblick  på  hur man  kan  utnyttja 
konkurrens/konkurrentanalys till sin fördel. 

 

5.1 ”Just in time” 
 
En ny  teknik utvecklas nästan alltid som en  lösning på ett problem som  företag, offentliga 
organisationer eller individer ställs inför. Under de senaste decennierna har vi kunnat iaktta 
ett  ökande  antal  tekniska  problem  uppstår  i  skärningspunkten mellan  företag  och  oftast 
mellan företag  i olika näringsliv. Det vill säga man går  in  i en annan marknad. Beroende på 
detta underlättar därför spridning till andra applikationsområden och andra marknader när 
den  nya  tekniken  finns  färdig.  Utvecklingen  av  informationsteknologi  är  förmodligen  det 
bästa exemplen på gränsöverskridande teknisk utveckling Vedin B. A (1993). 

Begreppet ”Just  in time” enligt Vedin B. A (1993)  lägger man mer vikt vid under  leverantör 
systemen och vid transport, distributionssystemen ut mot marknaden än i vanliga fall för att 
konkurrera med marknaden.  Idén med begreppet  ”just  in  time”  syftar på utvecklingen av 
nya produkter. I och med att tiden mer och mer kommer att bli ett avgörande kurrensmedel, 
gäller det att sprinta till marknaden med nya finesser och egenskaper. Att komma med en ny 
produkt  är  inte  nog,  risken  är  stor  att  konkurrenten  tänkt  ut  samma  sak.  Det  gäller  att 
komma först med den. Om en produkt kommer ut sex månader för sent så  innebär det en 
tredjedel lägre vinst, men om man slösar femtio procent mer på utveckling för att hålla tiden 
så slår det med 3,5 procent på vinsten.  

 

5.2 Svårigheter och osäkerheter 
 
Ett stort hinder enligt Ottosson, S  (1985)  för aktiv  innovationsverksamhet är dålig kunskap 
om  just  innovationsverksamheten  komponenter  och  dess  hanterande. Detta  har  speciellt 
varit  ett  allmän  svalt  intresse  för  många  företagare,  främst  för  de  småföretagarna  att 
utveckla ny teknik. Eftersom kunskapen har blivit lågt prioritering har ett antal misslyckande 
innovationsförsök gjorts alldeles i onödan. Detta är eftersom företagen inte har tålamod att 
genomföra eller satsa stora summor på ny innovation.   

En  ny  produkt  eller  en  ny  teknologigren  utgår  alltid  utifrån  en  ny  revolutionerande 
uppfinning  en  så  kallad  ”bas  uppfinning”.  Det  blir  då  viktigt  att  man  gör  en 
innovationsprocess  dvs.  de  tekniska  och marknadstekniska  utvecklingar  av  uppfinningen, 
som ska tas hand av en entreprenör eller en innovatör inte utav uppfinnaren.  
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Skället är ofta att uppfinnaren saknar de kunskaperna som behövs för att starta ett företag 
eller  helt  enkelt  vara  en  egenföretagare.    En  annan  viktig  del med  svårigheter med  en 
produktutveckling  är  hur  väl  man  lyckas  anpassa  produkten  till  användaren  eller  till 
konsumenterna  i frågan. För att uppfinningar och produktidéer skall bli  innovation eller en 
lönsam produkt, krävs en god och riktigt behandling under starten och under dens fortsatta 
utveckling, en så kallad produktlivscykel. Av alla uppfinningar som görs, finns ett stort antal 
som man  ganska  snabbt  kan  uteslutas  från  vidare  bedömning  eller  satsning  pga.  tekniskt 
omöjlighet, redan prövat, låg teknik nivå eller komplicerad att tillverka Ottosson, S (1985).  

Osäkerheten  kan  minskas  genom  praktiks  tester  på  marknaden.  Ett  exempel  kan  vara 
enkäter. I samhället och speciellt i dem småföretagen finns det starka felaktiga uppfattningar 
och  tron, att med enbart marknadsanalys och marknadsundersökningar kan vi avgöra alla 
uppfinningar framtida möjligheter. Ottosson, S (1985) menar att sådana tester gäller endas 
när man  ska göra en produktförbättring.  Speciellt när det gäller ny  teknik då  inget behov 
finns att efterfråga därför är en analys om produktlivscykel viktig. 

 
Figur 2: Produktlivscykeln Källa: (Olhager, J 2000), s.64 

 

5.2.1 Produktutvecklingen 

 
Produktutveckling kan  liknas vid ett  lotteri enligt Mattson & Hultén (1994) med  i huvudsak 
nitlotter i många fall. Lotterna är dyra, utvecklingskostnad från ide till lanserad produkt kan 
ibland vara gigantisk,  särskilt om produkten är avsedd  för den globala marknaden. Det är 
inte  att  bara  utveckla  och  lansera  en  produkt,  och  sedan  vänta  och  se  om  den  kan 
uppskattas av köparen. Långt innan ett utvecklingsprojekt sätts igång krävs det att man har 
en  bild  av  vad  köparen  efterfrågar,  en  lanseringskostnaderna  överstiga  ofta  en 
utvecklingskostnad.  
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Före en  lansering måste därför den nya produkten  testas på köparna. Först efter det kan 
man någorlunda eller säkerligen avgöra dess öde ute på marknaden. Att utveckla och lansera 
nya produkter är en verksamhet som omfattas av stor osäkerhet. Mattson & Hultén (1994) 
rekommendera  den  ortodoxa  utvecklingsteorin.  Som  består  av  en  planeringsprocess  i 
sjusteg: 

1. Ide genering   
2. Affärsanalys 
3. Utvärdering av idéer     
4. Konceptutveckling 
5. Produktutveckling     
6. Marknad test 
7. Kommersialisering 

 

5.2.2 Konkurrens och samarbete 

 
En  intressant  fråga  som Mattson & Hultén  (1994)  tar  upp  är: Vad  som  är mest  effektivt, 
konkurrens eller  samarbete? Konkurrens  tendera att  framkalla  skapande av  likheter  vilket 
ger en  stabil balanserad effekt. Samarbete å andra  sida  skapar  innovativ och  skapande av 
olikheter. Den bästa rekommendationen skulle då bli att både samarbete och konkurrens är 
nödvändiga  för  en  aktiv  nyföretagare  slutsatsen  är  att  både  konkurrens  och  samarbete 
behövs. 

Porter, M (1980) fem konkurrenskrafter modell är ett verktyg eller redskap som skall hjälper 
företagen  ur  ett  strategiperspektiv  vinkel,  både  utifrån  och  inifrån  i  organisationen. 
Modellen är avsedd för affärsenhet som används för att göra en analys av ett resultat eller 
värdet  på  en  viss  marknad/bransch  som  företaget  vill  titta  närmre  på. 
Konkurrenskraftsanalysen  görs med  hjälp  av identifieringen  av  de  fem 
grundläggande konkurrenskraftsstyrkorna:  

1. Etablering  av  nya  konkurrenter.  Möjligheter  och  svårigheter  det  finns  för  nya 

etablerare företag att starta upp och konkurrera, vilka hinder finns det?  

2. Hot från  substitut.  Hur  lätt  är  det  för  en  produkt  eller  en  tjänst  blir  ersatt, 

speciellt om den kan göras till en lägre kostnad.  

3. Köparnas konkurrentstyrka.  Hur  stark  är positionen till  köparna?  Finns  det 

samarbete där dem tillsammans och beställa större volymer av produkter.  

4. Leverantörernas  konkurrentstyrka.  Hur  stark  är positionen  till  säljarna?  Finns 

det många leverantörer eller är det endast några få leverantörer som har ”monopol” 

på kunderna.  

5. Rivalitet,  konkurrens  bland  de  etablerade  parterna.  Finns  det  redan  en  stark 

konkurrent mellan de etablerade parterna?   Är ett företag mycket dominant eller är 

alla lika konkurrenskraftiga.  
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Figur 3: Porters femkraftsmodell (Porter, M 1980) s.4 

 
 

När  ett  företag  tar  till  handlingar  och motåtgärder  inom  en  arena  försöker  de  förstöra, 
naturalisera  eller motarbetar  sina  rivalers  konkurrensfördelar.  Den  traditionella  strategin 
handlar om att skapa en fördel. Dessa motåtgärder kallar DÁveni. R. A (1995) för ”dynamiska 
strategisk växelverkan”. Som man kan titta i inom fyra konkurrensarenor:  

• Pris och kvalité 
• Timing och ”know‐how” 
• Uppbyggnad och nedrivning av affärsarenor 
• Samlad mängd och neutralisering av kapitalstyrka 

 
Dessa fyra konkurrensarenor har alltid haft betydelse för konkurrenskraften, men skillnaden 
i dag är att utvecklingstakten och aggressiviteten  inom dessa arenor. Speciellt  i de  snabbt 
föränderliga  högteknologiska  branscher  som  t.ex.  Datorer,  IT  eller  branscher  som  är 
avreglerats  t.ex.  flygresor.  Denna  aggressivitet  är  en  så  kallad  hyperkonkurrens  dvs.  när 
företagen inser att deras fördelar inte är bestående och försöker ständigt hitta nya fördelar 
som leder till att det blir en kapplöpning mellan företagen.  

Att göra en konkurrentanalys är relevant för varje enskilda förtagen. Där den har som syfte 
att  ha  en  starkt  knuten  förmåga  att  förutse  konkurrenternas  framtida  beteende  i  olika 
situationer. Det krävs att man har en  ingående kunskap om sina konkurrenter Roos. G, von 
Krogh. G & Roos. J, (2004). 
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Enligt  DÁveni.  R.  A  (1995)  är  konkurrensbegränsning  när  det  blir  uppenbart  att 
konkurrensfördelen  kan  förloras  inom de  två  första  arenor – pris och  kvalitet,  timing och 
know‐how då går företagen till användning av ett inträdeshinder. Det vill säga att företagen 
ställer  upp  hinder  för  tänkbara  konkurrenter  som  försöker  etablera  sig.  Dem  etablerade 
stänger ut  konkurrenter  som  skulle  kunna orsaka  strid med pris/kvalité och  timing/know‐
how. Genom att begränsa konkurrensen till ett fåtal företag ger flera fördelar, dessa hinder 
för konkurrensbegränsning kan vara: 

• Tyst samarbete mellan rivaler – Att sätta sig ned vid förhandlingsbordet och komma 
överens om pris är klart olagligt men det är ändå en vanlig strategi i många företag.  

• Makt över köparen – Få konkurrenter ger makt över köpare, kunden har endast ett 
fåtal alternativ.  

• Makt över leverantörer – Påverkan är det samma som på kunder, minskar alternativ 
för leverantörens möjligheter att hitta företag som betalar högre pris. 

• Makt över nykomlingar – Om hindren är höga  tvingar det nykomlingarna att göra 
upp med något av de fåtal företag som redan är etablerad. 
 

Enligt  den  svenska  konkurrenslagen  är  konkurrensbegränsande  avtal  och  samarbeten 
förbjudna. Parallellt med den svenska konkurrenslagen tillämpar Konkurrensverket också de 
konkurrensregler  som  finns  inom  EU.   Den  juridiska  avtalstexten  säger  att,  ”avtal mellan 
företag är  förbjudna om de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen 
på marknaden på ett märkbart  sätt eller om de ger ett  sådant  resultat”. Förbudet gäller  i 
första hand avtal som Konkurrenslagen sjätte paragraf i Sveriges rikes lag (2006, Bih s. 202) 
som reglerar: 

• Avtalar en direkt eller indirekt fastställande av priser.  
• Att  man  begränsar  produktion,  marknader,  teknisk  utveckling  eller  investeringar 

mellan företagen.   
• Gör avtal som leder till marknadsuppdelningar.  
• Avtala en innebörd så att handelspartners får olika villkor vid likvärdiga affärsavtal.  
• Eller att ett avtal  innehåller krav som  inte har något samband med det som avtalet 

hänsyftar, så kallat kopplingsförbehåll Konkurrensverket (2008). 
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6. Empiri 
Det  här  avsnittet  kommer  att  bestå  av  de  datainsamlande  informationerna  och  de  sammanställa 
resultatet av intervjuerna, analysering av enkät och av artikelanalys.  Avsnittet är strukturerat via en 
SWOT‐ analys, syftet är att ge  läsaren bild av den  insamlande sammanställningen och att följa den 
röda tråden. Vidare kompletterar detta med en mediebevakning för att visa en  intresseområde runt 
ett Multikort runtom i världen. 

 

6.1 SWOT  
 
För att sammanställa empirin och ge den en tydlig bild hur den påverkar eller kommer att 
påverka  ett Multikort  i  framtiden,  en  SWOT‐  analysdiagram  är  ett  utmärk  sätt  för  denna 
uppsats att ge en helhetsbild.  SWOT‐ analysen är en enkel ofta använd metod för att mäta 
en organisations interna styrka och möjligheter i förhållande till dem externa utvecklingen i 
omvärlden  Tidd.  J,  Bessant.  J  &  Pavit.  K,  (2005).  En  typisk  SWOT  –  analysdiagram med 
inspiration på Multikort: 

 
 

Styrkor 

• Specialist marknadsföringsexpertis  

• Exklusiv tillgång till resurser  

• Patent  

• Ny innovativa produkter eller tjänster  

• Läget på din affär  

• Kostnadsfördel, äganderätt till know‐how  

• Starkt varumärke eller image  

Svagheter 

• Brist på marknadsföringskunskap  

• Odifferentierade produkter och tjänster  

• Läget för ditt företag  

• Konkurrenter har en överlägsen på varor

• Dålig kvalitet på varor eller tjänster  

• Skadat anseende eller image  

Möjligheter 

• Utvecklingsmarknaderna (Kina, Internet)  

• Samarbetsbolag eller strategiska allianser  

• Flyttar in i nya attraktiva marknadssegment 

• En ny internationell marknad  

• Öppnandet av regleringar och lagar 

• Marknad som är ledd av en svag konkurrent 

Hot 

• En ny konkurrent på din egen marknad  

• Priskrig  

• Konkurrenten har en ny innovativ  

• Nya regleringar och lagar 

• Ökande handelsbarriärer  

• Ny beskattning på din produkt eller tjänst 

 

Figur 4: Egen design av SWOT ‐ analys 
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6.2 Svårigheter och nackdelar med Multikort 
 
Svårigheterna och hindren är många speciellt när det gäller en ny produkt som multikort, att 
erövra  sig  på  en  ny  eller  redan  etablerad  marknad.  Informant  A  beskriver  att  en  av 
svårigheter med etablera ett multikort  idag kan vara att få alla maskinertillverkare fungera 
på ett multikort (d.v.s. det krävs att multikort kan ta olika betalningssätt).  

För det krävs förstås att man ersätter de gamla maskinerna som kan visa sig vara en kostsam 
affär för företagaren. Informant A tror också att vi i framtiden kommer att ha flera typer av 
smarta kort ”multikort” på marknaden. Men för det skall komma tillstånd krävas det en rad 
av samarbeten från företagen till leverantörer samt tillverkarna, för en fullbordad verklighet. 
Det avancerade kortet innehar en dyrare teknik jämfört med det nuvarande tekniksystemet 
på  standardkorten,  just  den  kostnaden  kan  upplevas  som  en  nackdel  för  företagen.  Ett 
multikort som är beroende av företag kan få det svårt att övertyga eller nyrekrytera företag 
med det argumentet. En annan nackdel är själv produktionen utav korttillverkning. Vem ska 
bekosta den nya infrastrukturen?  

Informant A säger att han  inte tror det  inte  finns ett  företag som skulle vilja ta på sig hela 
ansvaret för hela kostnaden. Det skulle inte en skola heller göra om de beslöt sig för att göra 
ett multikort, särskilt när det gäller kostnaden för de nya kortmaskinerna enligt Informant A 
och B. Anledningen för detta är om maskinerna som man tillverka korten blir stulna då står 
hela  ansvaret  på  producenten/tillverkaren.  Det  är  därför  banker  anlitar  ett  företag  som 
producera  kort  och  ett  annat  som  ger  ut  koder  för  att  skydda  sig  mot  hela  ansvaret. 
Informant A tycker dock att vi är tillräckligt skyddade mot främmande användare om vi råkar 
tappa  ett multikort.  Visst  kommer  det  att  finnas  fall  där  identitet  blir  bestulen, men  vi 
kommer att vara  säkrare med den nya korttekniken än med den vi har nu. Men eftersom 
tekniken är ny finns det otillräckliga med  information om kortet som gör att företagen  inte 
riktigt litar på tekniken.  

En rädsla finns också för att ju mer de smarta korten utnyttjas, desto större är risken för att 
viktig  information kan nå främmande. Den oron kommer alltid att finnas så  länge det finns 
identitet handlingar på kortet, dessutom så kommer de nya smartkorten att innehåller mer 
information  än  standarkorten.  Dock  så  ökar  säkerheten  med  den  nya  tekniken  på  ett 
multikort.  Informant  B  istället  att  kommer  att  blir  svårare  att  komma  åt  information  för 
främmande, eftersom man måste vara behörig  till kortet. D.v.s. personen måste  ju kunna 
identifiera  sig och behörigheten  finns  i  själva kortet. Men vi vet  idag att all  teknik går att 
utnyttja. En annan rädsla som kritiker pekar på finns i de multiservicekorten där det kan bli 
frågan om komplicerade tekniska lösningar, dvs. svårt att bi behålla hemlig information från 
allmänheten men det ska inte vara några problem att försvara sig mot Enligt Informant A. En 
annan är att  tekniken kommer att vara så avancerad att kunden  inte kommer att utnyttja 
kortet till fullo. Kritikerna menar att kunden förlora vinster som kortet kommer att erbjuda 
och det kommer att krävas för stort ansvar på kunden att själv hitta information om kortet. 
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Det  är  heller  ingen  lätt  uppgift  att  bara  få  med  massa  samarbetspartner  som  vill  vara 
delaktig  i  en  affärsidé, man  kan  dela  upp  det  i  fyra  delar:  fysiska,  psykiska, mentala  och 
tekniska svårigheter. Det är  fysiskt svårt att ha plats med all  företagsinformation på kortet 
t.ex. logo, foto, layout osv.  Den psykiska svårigheten är att sammanföra dem olika system till 
ett  fungerande  system och att  sammanföra alla varumärke och konkurrenter  tillsammans.  
De mentala svårigheterna är att få alla att samsa om ett kort. Informant B menar också att 
alla  redan  tycker  om  sitt  kort  och  är  nöjda med  dem.  De  tekniska  svårigheterna  är  att 
kapacitet är begränsad på korten och om man vill ha ett kort som har större kapacitet blir 
det en dyr affär och  vi  vet  inte  idag  vad max  kapacitet är. Nackdelen med  kort  som  skall 
innehåller en stor mängd data, är att de kräver ett stort minnesutrymme.  

Frågorna är många när vi vet så  lite hur den ett kort klarar sig på marknad speciellt på den 
globala  marknaden.  Hur  löser  man  problemet  när  minneskapaciteten  på  kortet  är 
förbrukad? På vilket sätt ska då uppgifterna lagras? Kan vi lita på kortens uppgifter? Är den 
verkligen aktuell och laglig?  

Informant  B  som  jobbar  på med  ett  redan  etablerad  ”studentkort”  säger  att  den  lagliga 
system gör att det inte idag är lagligt att sammanföra dem olika datasystem mellan skolorna 
till ett universellt system.  Därför vill han tillämpa att varje skola själva äger sina datasystem 
men att alla har lika system. Detta kan vara ett sätt att kringgå lagen.  

 

6.3 Möjligheter och fördelar med Multikort 
 
Fördelarna med ett multikort är många, kortet är betydligt  säkrare än  t.ex. magnetkortet. 
Det är svårt att förfalska och all information skyddas på ett säkert sätt. Man är inte beroende 
av ett centralt dataregister, om alla uppgifter lagras på kortet. Och man har alltid med sig sin 
egen säkerhet nära sig. Ju mer du bestämmer och har kontroll över den egentliga säkerheten 
desto bättre blir då systemet. Jämför man med andra kortsystem kommer alltid multikort att 
vinna i längden.  

Informant B framhäver dock att det  inte är något fel på det gamla kortsystemets säkerhet. 
Han  ser  ingen  mening  att  använda  ny  teknik  bara  för  att  locka  till  sig  kunder  dvs.  att 
standardkortet kan utvecklas och den är  relativ säker. Men när vi pratar om  teknik  tillåter 
multikorttekniken oss en helt annan funktionalitet än vad magnetkortet gör. Med den gamla 
korttekniken fanns det ett vis utrymme minneskapacitet. Med den nya där du kan  lägga  in 
dem  olika  funktioner  ska  det  inte  vara  ett  problem.  Kortet  kan  då  själv  bestämma  vilka 
aktörer som kommer att användas som t.ex. en identitetshandling, lojalitetsbonus eller som 
ett betalningskort. 
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Informant B tycker att det skulle vara bra om det blev tillgänglig att producera ett multikort. 
Syftet skulle vara ju mer medlemmar man har ju billigare blir det att producera kortet. Detta 
leder också till att det blir  lättare att värva samarbetsparter. Enligt  Informant A kan vi med 
hjälp  av  kortet  utan  större  svårigheter  kunna  utföra  digitala  signaturer  och  överföra 
information, användaren är både sändare och mottagare. Med magnetkortet var vi passiva 
informationsbärare. Användaren kan bestämma över  innehållet  t.ex. kan användaren  själv 
bestämma vilka företag han/hon vill ha på sitt företag, kortet förenklar arbetsrutinerna. Det 
räcker med att  logga  in en gång för att komma åt olika datasystem. Man kan vara säker på 
att rätt person får tillgång till rätt slags information, eftersom uppgifterna om behörigheten 
finns  i kortet. Med multikortet gör det också möjligt att styra sin tillvaro på ett annat sätt. 
Man  kan  använda  det  till  flera  tjänster,  vilket  gör  att  vardagen  blir  enklare.  Inköpen  kan 
göras hemifrån. Räkningar och bankärenden betalas utan att man behöver besöka vare sig 
post eller bank. Med t.ex. ett citykort kan all transport till Stan/staden ge via ett multikort, 
eller varför inte använda multikortet som bonuskort på dem olika butiker.  

Med  ett multikort  kommer  vi  i  framtiden  klarar  oss  på  ett  fåtal  kort,  kanske  tre  till  fyra 
stycken, och slipper 10–15 kort i plånboken när man besöker dem olika butikerna. Informant 
B ser att de fysiska svårigheterna med att få plats med alla varumärke på kortet går att lösa. 
T.ex. mecenat kortet har  idag en hemsida med andra aktörer dem samarbetar med och på 
hemsidan  får  dem  in mer  pengar  via  försäljning  via  webben. Med  hjälp  av  Internet  är 
möjligheterna många.  Informant B hänvisa också  till  våra  grannländer  i Europa och  i USA 
som  kan  förverkliga med  att  ett  student  kort  som  funkar  som  ett multikort med  både 
betalning system och som bonussystem.    I USA  finns det redan universitet som driver kort 
som betalningsmedel. Och  i  Irland samarbeta universitet med banker och det är bankerna 
som gynnar på detta samarbete. På grund av en annan lag och regelsystem kan dessa länder 
ha ett multikort som funkar i alla fronter. 
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6.4 Kundanalysen 
 

För  att  visa  kundbehovet  tillgavs  en  testundersökning  på  12  enkäter  som  en  del  i  det 
kvalitetssystem, sex kvinnor och sex män. Syftet med enkäterna är att få en bild av kundens 
upplevelse  och  behov  av  tjänster med  ett multikort.  Detta  för  att  kunna  utvärdera  och 
förbättra förståelse för företagen genom att se möjligheter med ett multikort. 

6.4.1  Enkätanalys  

 
Resultatet  av  enkäterna  var  mycket  gott,  generellt  av  de  individer  som  tilldelades  var 
positiva att hjälpa till med att besvara frågorna och tyckte att frågorna var rimliga. När det 
gäller genusperspektivet kan jag bland annat konstatera följande:  

• På  frågeställningen  om  dem  visste  vad  ett multikort  syfte  står  för  visste  80 %  av 
männen  och  20  %  av  kvinnorna.  Kvinnorna  betraktade  ett  Multikort  som  ett 
nyskapande  ide men skulle  inte vilja betala  för den. Männen tyckte  likadan och ser 
inga problem att betala för tjänsten. Varför vi inte har ett Multikort idag tror 50 % av 
kvinnorna att det är en komplicerad  funktion att tillämpa, resten kryssade på rutan 
"vet ej". Männen var övertygande om att det berodde på lagar och regler. 
 

• Helhets bilden av deltagarna tyckte att ett multikort skulle vara ett bra  ide och kan 
tänka sig ha användning av dens tjänst om den fanns på marknaden idag.  Frågan om 
intryck om ett Multikort tror alla att säkerheten kommer att öka när fler aktörer är 
inblandad, och positiva på rabatt konkurrensen. Alla tror också att vi  i den snaraste 
framtid  kommer  att  se  ett multikort  som  är  tillämpad  för  alla  och  som man  kan 
utnyttja på olika företag.  
 
 

6.5 Media skanning 
 
Vi vet idag att när det gäller ny teknik satsar Asien mest pengar på den utvecklingstekniken 
mest.  ”Speciellt  i  Tokyo  där  en  arbetsgrupp  har  under  ledning  av  det  japanska 
telekommunikationsdepartementet  tillsatts  för att snabbutreda huruvida det är möjligt att 
ta fram ett så kallat smartkort som kan användas för mobiltelefoner, fickdatorer, digitala TV‐
boxar,  spelkonsoler  och  annan  typ  av  elektronisk  utrustning  som  går  att  koppla  upp  till 
Internet”.  
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Denna  funktion  kan  man  t.ex.  kombinera  med  Multikort  och  Internet.  
”Direktiven  för utredningen kom  från konsumenterna där önskemålet var ett kort som går 
att  använda  på  alla  typer  av  produkter  oavsett  tillverkare  och  uppkopplingsmetod.  
Smartkortet  som  inte  bör  vara  större  än  ett  kreditkort  ska  kunna  lagra  uppgifter  som 
Internetleverantör, konto och lösenord”. Tanken är att det skall ge oss den möjlighet för alla 
som vill var och när som helst  läsa sin e‐post, och ta sig ut på  Internet via sitt eget konto. 
Kortet  skall också vara en högsäkerhetsrisk kort dvs. ett kort med  statliga handlingar  som 
t.ex.  ID‐handling,  bankinformation m.m.  Därför  har  utredarna  för  det  nya  kortet  också  i 
uppgift att tänka ut över huruvida känsliga data som bankkonto och kreditkortsnummer ska 
kunna  lagras  på  smartkortet  utan  att  den  läker  till  bedragare. 
”Telekommunikationsdepartementet  har  satt  högsta  prioritet  på  ärendet  och  vill  att 
elektroniktillverkare,  teleoperatörer  och  Internetleverantörer  ska  ha  enats  kring 
smartkortets utformning. Tanken är att kortet ska vara tillgänglig för konsumenterna i början 
av  år  2004”.  Detta  kan  betyda  att  tekniken  redan  finns  och  är  på  väg  till  Sverige 
(www.nyteknik.se, 2008). 

Andra innovatörer är Han och Chris Sprucefield som är uppfinnarna bakom Sipt. Sipt började 
utvecklas  tidigast  1999  som  skall  fungera  som  ett  slags  universell  metod  för  att  säkra 
betalningar med Chip‐förseddakort så kallade ”Smarta kort”. Sipt‐metoden är egentligen inte 
speciellt  komplicerad. Det handlar om nytänkande  att utnyttja möjligheterna med  smarta 
kort  och  samtidigt  se  bortom  dagens  bild  av  ett  bankkonto  som  bara  en  lagring  av  ett 
belopp.  D.v.s.  i  Sipt‐världen  kan  bankkontot  i  stället  rymma  allt  som  är  av  värde  för 
användaren. Förutom pengar även körkort, pass, flygbiljetter och varför  inte bröllopsfotot? 
Allt  finns  samtidigt  lagrat  i  en  spegling  på  kortet.  
En  viktig  komponent  i  Sipt  är  att  systemet  är  tänkt  som en  gemensam  standard  som  ska 
användas av bankväsende och andra branscher med behov av säker  information över hela 
världen.  Trots  sin  enkelhet  och  det  nyskapandet  i  bankvärlden  har marknaden  inte  varit 
mogen att ta emot den (www.nyteknik.se, 2008). 
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7. Slutsats 
I detta avsnitt kommer  jag att presentera de slutsatser  jag har kunnat dra  ifrån de erfarenheter  jag 
har  fått  från  inhämtning av  tillhörande  teori och djupintervjuer av de  två huvudpersoner  som har 
ingått  i  min  uppsats.  Vidare  kommer  avsnittet  att  avslutas  med  resonemang  kring  fördelar, 
nackdelar,  risker, svårigheter och  framtida aspekter kring ett multikort. Syftet är att uppsatsen ska 
skapa en diskussion och vara ett arbete för fortsatt fördjupning kring ämnet Multikort i framtiden. 

 

7.1 Sammanfattning Multikort 
 
Samtalet  med  Informant  A  och  med  Informant  B  gav  mig  en  bekräftad  åsikt  och  en 
ståndpunkt på min centrala frågeställning: Varför det är så svårt för ett multikort att etablera 
sig på degen marknad? 

För  det  skall  bli  en  verklighets  framtid  för  multikortets  identitet  krävs  att  företagen 
samarbetar med varandra. Detta kan endas ske genom att företagen tillverkar maskiner som 
har  samma  företagskod,  som  är  avsedda  för  kortet  och  att  läser  på  korten  har  samma 
tillverkningskod.  Och  för  det  krävs  bara  att  alla  korten  har  samma  antal  tecken  på 
magnetremsan  och  tecknen  finns  t.ex.  på  spår  två  då  kan  kortet  även  användas  i 
samarbetsparten maskiner. 

Inom EU och Sverige finns det både nationell och internationell lagstiftning på att avtal och 
samarbeten mellan  företag  är  otillåtligt  och  lagstridigt.  Det  är  till  exempel  förbjudet  att 
komma överens om priset på en vara, dela upp marknaden eller kontrollera produktionen. 
De delar i ett avtal som bryter mot konkurrensreglerna är ogiltiga. För att kringgå eller hitta 
kryphål på denna lagreglering kan man istället så kallade företagsrabatt som innebär komma 
överens  om  olika  rabatt  eller  bonus  avtal  mellan  företagen,  En  ersättning  för 
rabattkuponger.  

 

7.1.1 Hur ser dagens marknad ut? 
 
Idag  finns det kort som vi kan kalla Multikort ute på marknaden, vi ser t.ex. redan en stor 
expandering  av  Coop‐MedMera  kortet  på  TV  reklamer  som  redan  samarbetar med  flera 
företag.   Coop‐MedMera kortet har  lyckats att  få ett samarbete med Experterna, Konsum, 
Kappahl, Bokus och Akademibokhandeln. Coops Affärsidé med sin MedMera kort är när du 
blir medlem  i en konsumentförening  får du automatiskt ett kort på köpet. Med MedMera 
kortet får du poäng på allt du handlar och vid 5000 poäng får du en premiecheck värd minst 
50  kr.  Dessutom  kan  du  varje  vecka  hitta  en  mängd  utvalda  varor  till  medlemspriser  i 
din/dina butiker som samarbetar med Coop (http://www.coopmedmera.se, 2008). 
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Idag finns det faktiskt redan ett kort som heter Multicard som Handelsbanken har lanserat. 
Med Multicard  laddar du med  förmåner, du  får också bonuspoäng på allt du handlar  för. 
Dessutom får man nya spännande erbjudanden varje månad. Kortet fungerar som ett vanligt 
Handelsbankkort skillnaden är att du har förmåner. D.v.s. rabatt på olika företag som t.ex. 10 
% rabatt på Holiday Hotels, Hyr bil med 10 % rabatt på Europcar eller Drivmedelsrabatt hos 
Preem (http://www.multicard.se/, 2008). 

Ett  problem  som  gör  det  svårt  idag  för  ett multikort  att  slå  sig  in  på marknaden med 
målgruppen ungdomar, är att de stora företagen som har en stor andel av den marknaden, 
redan har ett eget producerat kort som är väl fungerande, som t.ex. JC, HM och MQ har sina 
kort  och  sina  kunder.  Intervjun med  informant  B  bekräftade  att  stora  klädesföretag  som 
redan  har  ett  kort  ser  ingen  anledning  till  ett  samarbete.  En  av  anledningarna  är  att 
marknaden är liten, det vill säga att det inte finns så många konkurrenter som har etablerat 
ett  Multikort  med  olika  samarbetsaktörer  och  dessutom  är  deras  kunder  trogna 
konsumenter. 

Den  fysiska  delen  (varumärke)  på  plats  på  kortet  kan  leda  till  komplikationer  för  ett 
samarbetsförslag till ett multikort. Ett varumärke klassas som reklam med ordspråket ”syns 
man inte så finns man inte” är något som alla företag är mån om. Men det finns fall där det 
problemet går att  lösa, om vi tittar på Mecenatkortet som är ett studentkort. Där har man 
kompremisatt med att ha en hemsida där deras medlemmar kan logga in, och få erbjudande 
eller köpa tjänster via hemsidan på företag som är samarbetsparter. Där kan man också hitta 
företag  som  inte  får  plats  på  kortet. Med  hjälp  av  Internet  ger  detta  företagen  också  en 
ytterligare möjlighet att marknadsföra sitt varumärke via hemsida och nå målgruppen utan 
att skicka ut massa bortkastat flygblad som ändå hamnar i papperskorgen. 

Med det vanliga kortsystemet som vi har idag, det vill säga med magnet och streckkod, finns 
det en säkerhetsbrist när det gäller att bevara information som är känsliga för bedragare. För 
den  som  vill  producera/finansiera  sitt  eget  kort  är  kostnaderna minimal  alltså  om man 
tillverka  ett  standardkort.  Kostnaden  för  ett  studentkort  som  studenter  på Mälardalens 
Högskola  ligger på 5,50 sek. då  ingår  logo, foto och  information som pinkod och streckkod.  
Problemet kommer inte från att producera ett kort istället kommer det när man tar på hela 
ansvaret för hela säkerheten.  

Exempelvis om kortmaskinen hamnar i fel händer, då står du för hela skulden/problemet och 
det kan bli en kostsam historia. Det är därför som vi idag har ett system när vi beställer en ny 
bankkort. Att vi får olika brev hem från olika företag som står för olika säkerhet, t.ex. ett som 
står för kortet, andra för pinkoden och den tredje för t.ex. inloggningsnummer. Anledning är 
att ingen vill stå för hela ansvaret om något går snett och dessutom är det ett säkerhetsskäl.  
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7.1.2  Hur kommer marknaden att se ut?  

 
Det är mycket svårt att säga eller ens gissa hur multikortmarknaden kommer att utvecklas 
framöver.  Det  är  en  aggressiv  marknad  men  samtidigt  väldigt  oberäknelig.  Jag  tror 
fortfarande att vi bara befinner oss i en startfas. I min fantasi är det obegränsat vad man kan 
göra med ett multikort om förutsättningarna/möjligheterna fanns. Enligt artikel med Porter, 
M.  (2001)  är  Internet  en  ny  extrem  viktig  teknologi  för  entreprenör,  Investor  och  för 
konkurrenter/allianser.  

Porter, M (2001) menar också att kundkraften ökar på kunden, på grund av Internet. Varje år 
ser vi en ökning av Internet användare eller förbrukare runtom i världen. Det leder till att vi 
också ser fler inköp via Internet. Så om man tillämpar den extra funktionen på ett multikort 
kan man  nå  fler  kunder  och  samt marknadsföra  sin  ”varumärke”.  Om man  ska  gå  in  i 
miljöpolitiken är detta ett bra koncept att sälja, så som Coop och Mecenat redan gör.  Vi vet 
idag att all skräppost redan är en miljöfråga med detta argument kan man lösa några av den 
politiken. 

Ett multikort  som  jag  tror  kommer  att  bli  verklig  i  det  snaraste  framtid  är  ett  så  kallat 
”citykort”,  som  innehåller  samarbete med olika  kommunala  tjänster  t.ex. bussar,  taxi,  tåg 
och  dem  olika  affärer  speciellt  små  eller  egna  företag.  Kortet  kommer  att  vara  som  en 
information bärart och som en  identitetshandling. Jag tror att vi  i framtiden kommer att se 
olika  kombinationer  av  kort. Beroende  framkallningen  av  dessa  kort  kommer  att  ligga  på 
kundens önskemål det kommer att  leda till att vi kommer att erbjuda fler olika möjligheter 
och  det  är  vi  kunder/konsumenter  som  väljer  slutresultatet.  Jag  tror  också  att  allianser 
kommer blir allt vanligare  i framtiden. Det ser vi redan  idag med Coopmedmera kortet. De 
olika  studentkorten  som  har  ett  samarbete  inriktad  på  studenter.  Ett  samarbete  är  det 
centrala, speciellt för en produkt som multikort. Det är en hög kostnad på att tillverka korten 
och ännu dyrare att marknadsföra, samt kostnaden för att administrera kortet.  

I framtiden kommer det att finnas färre kort än vad vi har idag. Enligt min mening tror jag att 
produktutvecklingen för ett multikort kommer att handla mycket om vilken image det är på 
kortet och att den passar målgruppen. D.v.s. att utseendet på kortet kommer att spela en 
stor roll, speciellt om vi pratar om ett ungdomskort. Men prioriteringen kommer så klart att 
vara vad man vill ha i plånboken. Personligen vill jag ha minst ha två kort, så att det inte blir 
en  superkatastrof  om  jag  råkar  tappa  det  ena  kortet.  Ett  ID  handling med  en  elektronisk 
plånbok och ett Citykort/bonuskort hade varit tillräcklig för mig. Det går dock att konstatera 
att  finansiären  för  kortet  kommer  att  ge  en  ökad  produktionskostnad  vilket  leder  till  en 
kostnadsökning för konkurrenterna som påföljd. Vilket i slutändan leder till ett jämtfördelat 
ekonomiskt resultat. Med min enkätundersökning var många positiva till en kostnad för att 
få  den  extra  tillämpningen  som  ett multikort  kan  erbjuda.  dessutom  är  det  inga  skyhöga 
kostnader, ca 150‐300 kr enligt informant A.  
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Den  stora  frågan  är  om multikortet  kommer  att  fungera  i  öppna  system? De  försök  som 
hittills  har  gjorts  är  med  ett  campuskort  på  MDH  högskola  av  studenter  har  varit 
misslyckande  inte  för att  iden varit  fel, det  stora  felet  låg att de ville använda  skolan  som 
finansiering. D.v.s. att skolan är statlig därför är det olagligt som investering enligt Informant 
A. 

 

7.1.3 Hur är möjligheterna på marknaden? 

 
Det kortet jag skulle vilja tillämpa på marknaden idag som kan kringgå lagar och regler som 
t.ex. konkurrenslag försvårar multikortsamarbete. Skulle då vara ett bonuskort som  inriktar 
säg på  klädesbutiker, matbutiker,  transportföretag osv. där målgruppen  är ungdomar och 
studenter. Kortet skulle på så sätt ersätta alla engångskort som vi har på plånboken. D.v.s. ha 
ett samarbetar mellan olika klädesbutik som slåss om samma kunder  t.ex.  JC, H & M, MQ 
osv.  

Det  kortsiktiga  målet  och  syftet  är  att  det  skall  vara  för  alla  privatpersoner  som  är 
medlemmar  i  olika  företag.  Kortet  skall  vara  en  trendsättare  och  är  till  för  att  skapa 
kundbehov.  Det  skall  underlätta  medlemsinträde  för  kunder  och  öka  medlemskap  för 
företag. Kortet ger också möjligheten att vara medlem  i flera företag samtidigt. Syftet med 
kortet  är  att  ge möjlighet  för  företag  att nå  kunder  som  inte  är  inriktade eller  känner  till 
deras  bransch  (indirekt  marknadsföring).    Det  ömsesidiga  samarbetet  man  har  med 
företagen  är  när man  får  Intäkterna  genom  sponsring  eller  reklam  visning.  Via  att man 
anskaffar en hemsida på nätet där  företagen kan expandera sitt varumärke på så sätt kan 
man få in pengar via marknadsföring. På så sätt kan man vidga sin marknad genom att inta 
en annan med samma syfte.  

Långsiktiga mål  är ett  kort  som  fyller  alla  kunders behov och  gynnar  företaget  samt  att  i 
framtiden skall bli en statlig och giltigt kort dvs. id kort och bankkort. När vi har kommit till 
den positionen där vi har ett samarbete med staten har multikort uppnått sitt mål. Vägen dit 
är lång det finns regler och lagar som man måste undersöka om möjligheten finns till att få id 
kort samt bankomatkort. Kunden skall också själv få bestämma mer vare sig han vill ha ett 
standard kort eller ett mer exklusivt kort. De skall även kunna bestämma vilka andra företag 
som de vill bli medlemmar hos,  innan dess har man endast medlemskap  inom de  företag 
som  vi  samarbetar  med.  Kortets  egenskaper  är  att  den  samlar  information  för  varje 
tillämpning man gör på kortet. Och  ju  fler  företag som blir medlemmar på kortet skall det 
ske en automatisk uppdatering för kunden. Med hjälp av Internet tjänst skall man kunna se 
den  uppdateringen.  En  kundtjänst  skall  också  finnas  tillgänglig  dygnet  runt  och  stå  inför 
kundens behov.   
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Kortet  skall  lägga all  fokus på kunden och på  så  sätt kommer det att uppmärksammas av 
företagen och detta kommer att  leda till att frestelsen kommer att vara för stor. Så att ett 
samarbete kommer att vara oundvikligt mellan företagarna ”snöboll effekt”. Det långsiktiga 
målet är att också komma  in  i andra  länders marknader och genomföra denna  ide, att bli 
världsledande. Jag tror också med EU medlemskapet kan detta leda till att vi i framtiden har 
gemensamt  datasystem  där  medlemmarna  är  registrerad  och  ett  kortsystem  som  läser 
samma  spår  på  alla medlemmarnas  kort,  så  som  redan  några  EU  länder  har,  utan  att  vi 
kränker konkurrenslagen eller bryter mot regelverket. 

Sammanfattningsvis  är  det  inte  tiden  som  hindrar  att  kortet  har  svårt  att  nå  ut  på 
marknaden idag. För jag tror att tiden är  inne och att det bara är en tidsfråga när vi ser ett 
Multikort.  Svårigheten  ligger  hos  de  reglementen  och  lagar  vi  har  idag  som  gör  det 
svårt/krångligt för ett multikort att slå sig in på marknaden. Säkerheten gör att företagen blir 
oroliga för vad konsekvenserna skall leda till och att dem inte har tillräcklig med information 
om  kortet.  Och  problemet  är  att  konkurrenterna  skall  kunna  samarbeta med  varandras 
varumärke som kan minska värdet på företagets eget varumärke.  

I mitt  tycke  är möjligheterna många  främst  för  att  jag  tror  att  kortet  kommer  att  bli  en 
eftertraktad  produkt,  och  att  marknad  är  redo  för  den  om  den  fanns  tillgänglig  idag. 
Teknikens  säkerhet  är mycket hög med de nya  smartkorten, och  kommer  att bli  allt mer 
säkrare med  tiden.  I  flera  länder  som  i  USA  och  några  länder  i  EU  tillämpas  redan  ett 
multikort,  så  det  är  ingen  omöjlighet.  Jag  tror  att  lösningen  på  ett multikorts  existens  är 
ändring av  lag och  regler och att  just den aggressiva konkurrensen  som gör att  företagen 
måste samarbeta med varandra sida vid sida för att bli konkurrenskraftiga och behålla sina 
marknadsandelar. Speciellt  i dagsläge då vi ser en mer globalt konkurrens, samarbete samt 
ekonomiska fördelar via samarbete.  

Enligt informant A kommer det att komma en påskyndning av produkten multikort komma. 
Främst från konsumenter/kunden som han tror kommer att hamnar  i centrum till en signal 
till företagen.  Som därefter kommer att leda till att företagen kommer att anpassa till deras 
villkor. Vi vet idag att tekniken redan finns och att det är fullt möjligt att producera ett sådan 
kort  som  fyller  alla  dessa  kriterier.  Informant  B  tror  att  vi  kommer  att  närma  oss  våra 
grannländer och ändra våra lagar och reglering som gör det lättare att etablera ett multikort 
som kan samarbeta med både skolorna och banker i framtiden. 

Och Enligt  informant B tror han att vi  inte kan undvika en  lagändring som kommer att  leda 
till  att  vi  kanske  tvingas  eller  acceptera  konkurrenslag  som  gör  att  statliga  företag  eller 
myndighet kan göra ”affärer”. T.ex. att ett skolkort samarbeta med bank och kortet fungerar 
som en inkomstkälla till skolan. Framtiden ser ljust ut för ett multikort och denna uppsats är 
en studie del på en fortsatt undersökning på en produktsatsning kring ett multikort. 
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9. Begreppslista 
Nedan  följer  ett antal begrepp,  vilket avgränsas  för att  läsaren enkelt  kan  följa  texten  i  resten av 
uppsatsen. 

 
 
Citykort 
Ett multikort som är som en rabattkupong, dvs. ingen betalningskort utan bara ett bonuskort 
som samarbetar med affärer och transport med stadens innestad. 

 
Myfair kort  
Ett kort  som du kan  lägga olika  funktioner  i detta  läge olika  företagskoder  som  företagets 
maskiner kan läsa av.  

 
Just in time 
Syftar på begreppet är att man  skall ge ut den nya produkten  i  rätt  tid när marknaden är 
tillräcklig mogen för den en för tidig eller sen produkt kan ha en förödande konsekvens före 
företagen. 

 
EMV 
En  teknik  som  finns på  chipkorten, dvs. när  vi betalar med den  finns det nålar  som  läser 
chipen dessa kallas för EMV. 

 
Smartkort 
Kort  som  är  utrustad  med  chip  och  minne  som  även  har  en  mikroprocessor.  Pga. 
mikroprocessorn gör det att kortet klassas  som hög  säkerhet. D.v.s. minnet kan  inte  läsas 
direkt  utan  allt  sker  via  processorn.  Kort  som  är  i  kategorin  smartkort  är  SIM‐kort  samt 
telefonkort, EMV‐kort. 

 
LoCo‐kort och HiCo‐kort  
Skillnaden mellan dessa kort kontrolleras genom färgen på remsan.   Om den är brunfärgad 
är det LoCo‐kort och är den mer svart i färgen är det ett HiCo‐kort. Datalagringen i ett HiCo‐
kort tål större påfrestning vid dagligt användande än vad LoCo‐kort gör1 (Antonson, 2005). 
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10. Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till säkerhetschef på en högskola 
 

1. Hur funkar MDH student kort? Vilka funktioner har den? 

2. Vilka funktioner kan man ytterligen lägga till? 

3. Vad har den för säkerhet? 

4. Hur funkar spärrsystemet? 

5. Vart samlas all informations data in? 

6. Är det lätt att ändra sina personinformationer? 

7. Kan kortet användas på ett annat företag med samma kortläsare? 

8. Hur mycket kostar det att producera ett kort? 

9. Vilka framtidsplaner kommer MDH kortet ha t.ex. sammanbeten, funktioner, partners m.m.? 

10. Varför tror du/ni det är svårt för ett multikort idag att slå sig in på dagens marknad t.ex. i en 
klädesmarknad? 

Slutreflektion!! 

 
Intervjufrågor till Ordförande för ECCA Sweden (European Campus Card Association) 
 

1. Hur kom ni fram med iden att göra ett multikort? 

2. Vad är det centrala konceptet med kortet och syfte? 

3. Vad har ni för målgrupp och varför? 

4. Vilka sammanbets parter har ni? 

5. Vilka svårigheter har ni stött på? 

6. Hur ser samarbetsvillkoren ut med era samarbetspartner med andra Universitet? 

7. Vad vinner ni/kunderna och era partner på hela konceptet? 

8. Vad har ni för framtidsplaner den snaraste framtid? 

9. Har ni några konkurrenter idag i Sverige? 

10. Varför tror du/ni det är svårt för ett multikort idag att slå sig in på dagens marknad t.ex. i en 
klädmarknad? 

Slutreflektionen! 
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11. Bilaga 2 
 

INTRESSEANALYS 

 

MAN       KVINNA 

 

1. Är du en högkonsument som har olika typer av lojalitetsbonus/bonuskort på olika 
affärer? 
 
 JA   NEJ   VET EJ  
 
 

2. Om du kryssade ja namnge ca hur många du har? 
 
Ca 1‐5    Ca 5‐10   Ca 10‐15 
 
 

3. Hur väll känner du ett Multikort? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

4. Kan du tänka dig ha användning av ett multikort som både tillämpar lojalitetsbonus 
och som ett identitetsbevis på olika företag eller affärer i dagsläge? 
 
JA   NEJ   VET EJ 
 
Om du kryssar för Ja eller nej redogör varför? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

5. Skulle du vara bered att betala för denna tjänst? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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6. Kan du namnge några multikort som finns idag på marknaden? 
 
JA   NEJ 
 
Om du kryssar på ja namnge under 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
7. Varför tror du det inte finns ett Multikort i dagsläge? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

8. Vad får du för intryck med ett Multikort? 
 
Mer positivt   Mer negativ 
 
Redogör varför? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

9. Tror du det kommer att finnas en marknad för ett Multikort i de snarast framtid? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkande!! 

45 
 


	1. Inledning
	1.2 Syfte 
	1.3 Frågeställning 

	2. Metod
	2.1 Val av metod
	2.1.1 Enkätintervjun
	2.1.2 Forskningsintervjun
	2.1.3 Mediebevakning

	2.2 Urval
	2.2.1 Undersökningspersoner 

	 2.3 Analys av datainsamling
	2.4 Avgränsning
	2.5 Metodkritik och källkritik

	3. Kortinformation
	3.2 Streckkodkort
	3.3 Chipkort
	3.4 Smartkort

	4. Teoridel
	4.1 Företagets identitetsskapande
	4.2 Varumärke process 
	4.2.1 Varumärke, Varuvärde och Image

	4.3 Nätverksteori
	4.3.1 Nätverksmodellen

	4.4 Samarbeten
	4.4.1 Relationer
	4.4.2 Open innovation 
	4.4.3 Strategiska allianser
	4.4.4 Varför misslyckas allianser 


	5. Ny teknik
	5.1 ”Just in time”
	5.2 Svårigheter och osäkerheter
	5.2.1 Produktutvecklingen
	5.2.2 Konkurrens och samarbete


	6. Empiri
	6.1 SWOT 
	6.2 Svårigheter och nackdelar med Multikort
	6.3 Möjligheter och fördelar med Multikort
	6.4 Kundanalysen
	6.4.1  Enkätanalys 

	6.5 Media skanning

	7. Slutsats
	7.1 Sammanfattning Multikort
	7.1.1 Hur ser dagens marknad ut?
	7.1.2  Hur kommer marknaden att se ut? 


	9. Begreppslista
	10. Bilaga 1
	11. Bilaga 2

