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Sammanfattning 
En välfungerande infrastruktur är grunden för ett stabilt samhälle där betalnings-

system är en viktig del. Livsmedelsbutiker förser befolkningen med dagligvaror 

och är beroende av kundernas konsumtion. Störningar i kortbetalningssystemet 

medför konsekvenser eftersom 97 % av alla kunder har tillgång till kortbetalning 

och är den betalningsmetod de föredrar att använda.  

 

Målet med undersökningen är att ta reda på livsmedelsbutikers erfarenheter av 

betalningsstopp och hur de önskar att en bra hantering för detta ser ut. Därefter 

tas en generell krishanteringsmodell fram som mildrar konsekvenserna av ett be-

talningsstopp. För att undersöka detta intervjuas butiker angående deras affekter 

av alternativa betalningsmetoder. En kvalitativ metod används för att få ett resul-

tat utifrån butikernas erfarenheter och önskemål. 

 

Tidigare forskning där metoden beslutsanalys tillämpas för att hantera betal-

ningsstopp inom livsmedelsindustrin hittas inte. Genom intervjuer och teorier tas 

en krishanteringsmodell för betalningsstopp fram. Resultatet av undersökningen 

är att livsmedelsbutiker idag inte har någon riskhantering av betalningsstopp eller 

uppfattning av hur en önskvärd hantering ser ut. De har tidigare hanterat detta 

genom att låta kunden betala med kontanter. En mindre butik har låtit kunden 

betala vid ett senare tillfälle. Den generella krishanteringsmodellen sker i tre steg: 

förstudier, hantering och utvärdering. I förstudierna ser butiken över vilka betal-

ningsmetoder de är kapabla till att implementera. I hanteringsfasen itereras tre 

steg; erbjuda alternativa betalningsmetoder, se hur krisen utvecklas och slutligen 

åtgärda det. Utvärderingssteget i modellen är viktig eftersom ett positivt utfall 

inte kan garanteras och därför uppmuntras fortsatt forskning av denna.  

 

Nyckelord: Riskhantering, Driftskontinuitet, Betalsystem, Beslutsanalys 
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Abstract 
A well-functioning infrastructure is the foundation of a stable society, where pay-

ment systems are an important part. Grocery stores provide the general public 

with groceries and rely on customer consumption. Disruptions in the card pay-

ment system leads to consequences because 97% of all customers have access to 

card payment and is the payment method they prefer to use. 

 

The aim of the survey is to find out about food stores' experience of disruptions 

in the payment system and how they wish a good management for this to look 

like. Next, a general crisis management model is developed to mitigate the con-

sequences of a disruption in the payment system. A qualitative method is used to 

sample a result from each individual stores’ experiences and wishes. 

 

Earlier research where decision analysis is used to handle disruptions in the pay-

ment system within the food industry has not been found. Through interviews 

and theories can a crisis management model for payment disruptions be devel-

oped, and examine the business continuity of food stores. The results of the sur-

vey shows that food stores today do not have any risk management to handle a 

break in the payment system or how a desirable management of it would look 

like. They have previously handled this by letting the customer pay with cash. A 

smaller store let a customer pay at another time. The general crisis management 

model has three phases: preliminary studies, management and evaluation. The 

preliminary studies involve that the store evaluates which payment methods they 

are capable of implementing. The management of a crisis takes place in three 

iterative steps; offer alternative payment methods, see how the crisis develops 

and finally remedy it. The evaluation step in the model is important because a 

positive outcome can not be guaranteed and therefore continued research is en-

couraged. 

 

Keywords: Risk Management, Business Continuity Management, Payment 

System, Decision Analysis 
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1 Inledning 
Samhället är beroende av en fungerande infrastruktur, där oförväntade störningar 

kan leda till negativa konsekvenser. Infrastruktur inkluderar bland annat anlägg-

ningar, system och ser till att samhällets centrala funktioner fungerar. Dessa är 

livsmedelsbutiker, sjukvård, el- och avloppsnät med mera. Hur hanteras kriser 

som till exempel betalningsstopp och andra katastrofer? En viktig del av infra-

struktur är att betalningssystemen fungerar, om det sker störningar där andra de-

lar påverkas kan det leda till en krissituation (van Laere et al., 2017). Vikten av 

resiliens där förmågan att återhämta sig samt att skapa medvetenhet om stör-

ningar underlättar hantering av kriser. Tidigare forskning visar att störningar som 

sällan inträffar är svåra att hantera och att det är viktigt med goda förberedelser 

för att effektivisera riskhanteringen. Dock följer inte alla denna rekommendation. 

Arduini och Morabito (2010) drar slutsatsen att efter kriser, som terroristattacken 

den 11 september på World Trade Center, tsunamin 2004 och orkanen Katrina 

2005, ska förberedande arbete prioriteras för att snabbt kunna hantera krisen och 

återhämta sig. Genom att skapa medvetenhet om risker och dess konsekvenser 

kan de motverkas. 

 

Det finns idag flera riskhanteringsmodeller som är anpassade för specifika områ-

den. De har tre gemensamma grundpelare; förstudier, hantering och utvärdering. 

Företaget Volvo trucks drabbades av den finansiella krisen mellan åren 2005 och 

2009, där de inte hade förberett sig för en situation med minskade intäkter. Verk-

samheten fick göra anpassningar men krisen resulterade i negativa konsekvenser 

som de idag tagit lärdom av (Allansson & Gunnarsson 2012). Hade konsekven-

serna mildrats eller krisen kunnat förebyggas om de haft en riskhanteringsmo-

dell?  

 

En annan del i ett fungerande samhälle är konsumtionen av dagligvaror, där livs-

medelsbutiker har en viktig roll. Det finns ett flertal livsmedelskedjor och de 

största på den svenska marknaden är Ica, Coop, Willys och City gross. Dessa 

konkurrerar om kunder med erbjudanden, utbud och tillgänglighet. Policys kan 

variera mellan butiker och på grund av detta har de olika hanteringsmodeller av 

kriser. Det finns idag riskhanteringsmodeller för olika kriser men en modell för 

betalningsstopp har inte hittats. Betalningssystem är en del av infrastrukturen och 

97 % av alla svenska konsumenter har tillgång till kortbetalning och är den be-

talningsmetod de föredrar att använda (Riksbank 2016)(Geiser 2012). Vad hän-

der om de inte kan betala med kort och livsmedelsbutikerna inte har en krishan-

teringsplan att följa? 

 

1.1 Problemformulering och syfte 

Livsmedelsbutiker är beroende av kundens konsumtion av dagligvaror. Om de 

utsätts för en kris där kunden förhindras att införskaffa varor, till exempel att 
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kortbetalning slutar fungera, kommer verksamheten att drabbas av minskade in-

täkter. Ett betalningsstopp kan påverka butiker olika, beroende på avbrottets 

längd. Vad är livsmedelskedjornas krishanteringsplan för att hantera både korta 

och långa betalningsstopp? 

 

Syftet med undersökningen är att skaffa en djupare förståelse för svenska livs-

medelsbutikers krishantering av ett betalningsstopp. Genom att undersöka hur 

policyn för krishanteringen skiljer sig mellan olika kedjor, lokaliseringen av bu-

tikerna i Sverige samt storleken på omsättning ska ett eller flera samband identi-

fieras. Från dessa samband ska en generell krishanteringsmodell tas fram, vilket 

inte finns för betalningsstopp idag. 

 

1.2 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till livsmedelsbutiker i Sverige, där relationen mellan 

kund och butik står i fokus. Rapporten redogör inte hur livsmedelsbutikernas 

krishantering till banker, deras leverantörer eller transporten av varor är. De 

största kedjorna jämförs för att se relationen mellan dem, samt lokalisering och 

omsättning. Dessa kedjor är: ICA, Coop, City gross och Willys. 

 

1.3 Frågeställning 

 Hur hanterar livsmedelskedjor betalningsstoppskriser idag? 

 

 Hur önskar livsmedelskedjor att deras riskhantering av betalningsstopp 

ser ut? 

 

 Hur kan modellen för riskhanteringen av betalningsstopp hos livsmedels-

kedjor se ut i framtiden?  

 

 Finns det koppling mellan riskhanteringsbesluten och butikernas storlek 

i form av omsättning och utbud?  

 

1.4 Översikt 

Kapitel 2 i rapporten presenterar tidigare forskning och teori. Därefter kommer 

metodkapitlet, kapitel 3, som motiverar och redogör för hur undersökningen sker. 

Kapitel 4 inleds med intervjuresultaten. Följt av livsmedelsbutikernas omsättning, 

risk- och krishantering. I kapitel 5 framförs den framtagna 

krishanteringsmodellen samt en analys och diskussion av undersökningen följt 

av kapitel 6 där en slutsats dras. 
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2 Teori 
I kapitel 2.1 presenteras risk- och krishantering, följt av 2.2 driftskontinuitet. I 

kapitel 2.3 redogörs beslutsanalys följt av 2.4, gruppbeslut. I 2.5 presenteras 

tidigare forskning följt av betalningsmetoder i kapitel 2.6. Slutligen avslutas 

kapitlet med 2.7 där undersökningens hypotes beskrivs. 

 

2.1 Risk- och krishantering 

I en verksamhet förekommer ett flertal risker och dessa kan ge negativa konse-

kvenser. Utifrån hur stor sannolikhet en risk har att inträffa blir det lättare att ta 

fram konsekvenser som kan ske och därefter rangordna dessa. Utifrån rangord-

ningen kan beslut tas om risken ska motverkas eller inte. Riskhantering är en 

modell skapad och framtagen för att förebygga, hantera samt utveckla en verk-

samhet vid risker. Det förekommer ett flertal olika modeller som är skapade för 

att bemöta olika problem. Valet av modell beror på vilket område krisen riskerar 

att påverka och sedan väljs en riskmodell ut för det specifika området. Några 

exempel på modeller är: PEST (Political, Economic, Social and Technological 

analysis), FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis), SCRM (Sup-

ply chain risk management) med flera (Giannakis & Papadopoulos 2016). (Matts-

son 2012) 

 

Mattsson (2012) påpekar gemensamma nämnare för modellerna. De inleds alltid 

med att ta fram risker, koppla dessa till andra sammanhang (andra risker och 

möjligheter), ta fram underlag för att underlätta eller helt eliminera risken, be-

stämma hur detta ska hanteras för att slutligen följas upp och utvecklas. Det är 

därför viktigt att de som ska hantera krisen har kompetens inom det påverkade 

riskområdet för att mildra konsekvenserna. 

 

2.2 Driftskontinuitet 

Principerna, terminologin och processerna för driftskontinuitet fastställs av den 

Brittiska standarden 25999. Denna standard är uppdelad i två delar och ger en 

grund för förståelse, implementering och utveckling av driftskontinuitet. Första 

delen ger en översikt av standardens målsättningar och rekommendationer, följt 

av del två som säger att kraven för ett driftskontinuitetssystem ska vara kontrol-

lerbara (Tammineedi 2010). För att motverka katastrofala händelser bör ett drifts-

kontinuitetssystem med fördefinierade krishanteringsplaner tas fram(Business 

Continuity Plans, BCP)(Boehmer 2009). I BCP beskrivs de roller, ansvarsområ-

den, information, uppgifter och förfarandet som underlättar hantering av kata-

strofer i affärsprocesser (Tammineedi 2010). Elliot och Swartz (1999) definierar 

BCP till en samling av tillvägagångssätt och information som blivit utvecklat och 

sammanställt för att vara redo att användas vid en nödsituation. Tammineedi 

(2010) påpekar att det krävs en ledare som granskar driftkontinuitetsplanen, tar 

fram katastrofåterställningsaktiviteter och säkerställer att dessa utförs. 

För att förebygga risker kan affärskritiska aktiviteter betraktas. Dessa riskbedöm-

ningar bör endast utföras för kritiska processer. Figur 1 illustrerar nyckelelement 
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i riskbedömningen. Affärspåverkansanalys (Business Impact Analysis, BIA) är 

bra för att prioritera och investera i affärsprocessers riskbedömning av strategiska 

lösningar för driftskontinuitet. BIA följer fyra nyckelmål: 

 Bestämma påverkan ett avbrott kan ha på en verksamhet. 

 Identifiera kritiska tjänster och den maximala toleranta avbrottstiden, 

återhämtningstidsmål och återhämtningspunktsmål. 

 Bestäm perioden för återhämtning av affärsfunktioner och data vid ett av-

brott. 

 Identifiera återhämtningsstrategier, minimi resurser och nödvändiga re-

gister för kontinuitet i verksamheten. 

Den viktigaste aktiviteten inom BIA är att utvärdera processerna. För att be-

stämma konsekvenser för dessa måste affärsprocesserna som varje affärsenhet 

utför identifieras, vikten av dessa processer kan därefter utvärderas. För att möj-

liggöra lämpliga återhämtningsstrategier ska en affärsprocessanalys av arbetsflö-

det och ömsesidiga beroenden utföras. (Tammineedi 2010)

 

Figur 1. Illustration av nyckelelement i en riskbedömning (Tammineedi 2010) 
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2.3 Beslutsanalys 

När ett beslut ska fattas där osäkerheter och risker förekommer kan beslutsanalys 

användas, då komplexiteten i dessa beslut är svårhanterliga. Beslutanalys ger be-

slutsfattaren en överblick av de konsekvenser som kan ske beroende på vilka be-

slut som tas under processen. Genom att ta fram en strukturerad och rationell 

process ökar sannolikheten för ett bra beslut. Värdet varierar beroende på vem 

beslutsfattaren är och bestäms utefter dennes värderingar och prioriteringar. (Ei-

senführ et al. 2010) 

 

Beslutsanalys är användbar inom ett flertal områden, till exempel inom politik 

och vård men förekommer mest inom den ekonomiska sektorn. Målet med be-

slutsanalys är att hjälpa beslutsfattaren ta ett rationellt beslut. Eftersom framtiden 

inte går att förutspå är det inte möjligt att säga vilket beslut som kommer vara det 

bästa. Det kan alltid ske oförväntade saker som påverkar konsekvenserna positivt 

eller negativt och förändrar den förväntade konsekvensen. (Eisenführ et al. 2010) 

 

Ett beslut baseras ofta på ett flertal faktorer. Till exempel vid köp av en ny bil tar 

man hänsyn till: prestanda, pris, utseende, säkerhet med mera. På grund av detta 

måste beslutsfattaren prioritera egenskaper beroende på vad denne anser är vik-

tigast. Desto fler beslutsfattare som är delaktiga i ett beslut desto komplexare blir 

beslutet. Ett annat problem är om det är för få eller för många alternativ. Ju fler 

de är desto fler osäkerheter uppstår i beslutet. Innan beslutsunderlaget tas fram är 

det av stor vikt att vara påläst om vad som ska undersökas och att beslutsfattaren 

hanterar det korrekta problemet. Därför bör alltid förstudier utföras. Fyra punkter 

som bör följas är: 

 

 Se till att rätt problem är identifierat 

 

 Använda lämplig information 

 

 Uttryck förväntningar 

 

 Ta fram mål och preferenser 

 

Eisenführ et al. (2010) beskriver att transitivitet är viktigt, det vill säga om A 

prioriteras över B och B prioriteras över C så kommer A alltid att prioriteras över 

C. 

 

Hur beslutsanalysunderlaget ser ut kan variera men kommer alltid att bestå av 

alternativ, osäkerheter samt konsekvenser av dessa. Sen tillkommer beslutsfatta-

rens mål och preferenser. Nästa steg är att betrakta och utvärdera alternativen; 

om de är tillräckligt många, relevanta eller om vissa ska delas upp i mindre alter-

nativ. Osäkerheter benämns ofta som event och är kopplade till sannolikheter. 

Dessa kopplingar presenteras bäst i form av beslutsträd. Beroende på vilket al-

ternativ som väljs där osäkerheten är bestämd kommer en viss konsekvens att 

ske. (Eisenführ et al. 2010) 
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Då preferenser bestäms av beslutsfattaren bör ett preliminärt beslut om vilka mål 

som ska vara delaktiga i beslutsunderlaget tas fram. När osäkerheterna ska be-

stämmas är det riskattityden hos beslutsfattaren som avgör värdet. Eftersom kon-

sekvenserna sker under olika tidsperioder bör även tidsaspekten vara med i pre-

ferensmodellen. För att visuellt se hur beslutsunderlaget ser ut är influensdia-

gram, beslutsmatris och beslutsträd effektiva hjälpmedel. (Eisenführ et al. 2010) 

 

2.4 Gruppbeslut 

Alla individer har egna preferenser och när dessa sammanställs till en grupp-pre-

ferens uppstår ett gruppbeslutsproblem. Wang et al. (2005) har kommit fram till 

att det är svårt att uppskatta den sanna rangordningen av preferenser. För att be-

möta detta problem kan de tillfrågades preferenser rangordnas enligt summan av 

grupprangordningen. En alternativ lösning är att använda majoritetsregeln, vilket 

innebär att den preferens de flesta individer angett ses som den sanna. För att 

bestämma preferenser till ett beslut kan preferensrangordning kopplat till nytto-

intervall av en generell gruppreferens tas fram. Preferensrangordningen av de 

givna alternativen sker med hjälp av linjär programmering och additive 

weighting method. Wang et al. (2005) konstaterar att transitivitet bland preferen-

serna ska finnas. 

 

För att bestämma nyttointervallen används linjär programmering där m individer 

rangordnar n alternativ baserat på handlingar. Där en vektor 𝑟1 =
(𝑟𝑖1, … , 𝑟𝑖𝑛)(𝑖 = 1, … , 𝑚) representerar rangordningen av alternativen där de går 

från bäst till sämst (𝐴𝑖1
, 𝐴𝑖2

, … , 𝐴𝑖𝑛
). 𝑟𝑖𝑗 står för vilken rangordning det jte alter-

nativet/individ av den ite individens preferens. För att sedan koppla samman 

rangordningarna och sammanställa de tillfrågades preferenser är det vanligt att 

använda nyttovärden. Eftersom nyttovärden är relativa ska dessa värden norma-

liseras. Vektorn 𝑈𝑖 = (𝑢𝑖1, … , 𝑢𝑖𝑛)(𝑖 = 1, … , 𝑚 ) representerar den normali-

serade nytto vektorn där summan av alla ∑ 𝑢𝑖𝑗 = 1, = 1, … , 𝑚.𝑛
𝑗=1  Preferenserna 

mellan de olika nyttorna kan förekomma i tre olika relationer: strikt(där 𝑢𝑖𝑗>𝑢𝑖𝑘 

om alternativ 𝐴𝑖𝑗  föredras före 𝐴𝑖𝑘), svag ordning (där 𝑢𝑖𝑝>𝑢𝑖𝑞  om 𝐴𝑖𝑝 inte är 

sämre än 𝐴𝑖𝑞 ) och indifferent relation (där 𝑢𝑖𝑠 =𝑢𝑖𝑡  om 𝐴𝑖𝑠  är indifferent till 

𝐴𝑖𝑡).  (Wang et al. 2005)  

 

Det sista steget är att jämföra och rangordna de framtagna nyttointervallen. Ef-

tersom osäkerheter förekommer kan inte en helt sann rangordning utföras. Ett 

mer åtråvärt tillvägagångssätt är att använda graderna av preferenserna i rangord-

ningen av intervallen. För att göra denna process simpel används inga antaganden 

eller medelvärden av talen. Detta sker genom att låta a=[𝑎1, 𝑎2] och b=[𝑏1, 𝑏2] 

vara två nyttointervall. Graden av intervallen benämns som graden av preferen-

sen. Beräkningen av dessa om a prioriteras före b sker på följande:  

P(a > b) =
𝑚𝑎𝑥(0,𝑎2−𝑏1)−𝑚𝑎𝑥(0,𝑎1−𝑏2)

(𝑎2−𝑎1)+(𝑏2−𝑏1)
. (Wang et al. 2005)  
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2.5 Tidigare forskning 

Om en kris uppstår, hur ska den hanteras på bästa sätt? Carlsson-Wall och Kraus 

(2008) har kommit fram till att en krishantering bör ske i tre steg: före krisen, 

under krisen och efter krisen. Parallellt med denna krishantering förekommer fyra 

steg: intern organisering, metoder och verktyg, extern samverkan och finansie-

ring. Med dessa kategorier definierade går det att skapa en matris där företaget 

kan strukturera upp en helhetssyn av riskhanteringen (se figur 2). 

 

 

Figur 2. Riskhanteringsmodell framtagen av Carlsson-Wall och Kraus (2008) 

Hanteringen beskrivs inledningsvis genom identifiering av potentiella kriser. 

Tillvägagångssättet att bemöta kriser kan ske på olika sätt med hjälp utav olika 

metoder. Det är därför viktigt att organisationen bestämmer sig för en metod som 

känns mest relevant för det berörda ämnet. Det finns inte en optimal metod för 

alla typer av kriser. Tekniska problem kan till exempel inte lösas på samma sätt 

som sociala kriser. Därför blir det viktigt att välja metod med omsorg. För att 

underlätta detta är kommunikation med andra verksamheter viktigt, där de då kan 

utbyta information och erfarenheter med varandra. Slutligen är finansieringen en 

stor avgörande del. Organisationen måste utvärdera vilka områden som ska 

prioriteras. När krisen väl uppstått är det viktigt att ledningen tar ansvar och har 

ett välfungerande ledarskap för att ta sig igenom krisen tillsammans med de 

anställda. Till sin hjälp är en krishanteringsplan bra att använda. Detta verktyg 

innehåller information som kan komma till nytta när problemet uppstår. Det blir 

då viktigt att krishanteringsplanen är skriven på ett enkelt och lättförstått sätt samt 

att endast det viktigaste finns med. Organisationen kan först när krisen är över 

analysera händelsen och utvecklas. De kan då säkerställa att riskhanteringsplanen 

fungerar i framtiden genom att antingen uppdatera den eller låta den vara. 

Organisationens ekonomi bör ses över för att se vilka finansiella konsekvenser 

som uppstått på grund av krisen. Vanligtvis är konsekvenserna kortvariga, dock 

förekommer det att organisationer inte lyckas återhämta sig. (Carlsson-Wall & 

Kraus 2008) 

 

Enligt Gandrud och O’Keeffe (2017) finns det idag dåligt med forskning kring 

hur beslut ska tas vid en finansiell kris utifrån organisationens policy. Det är 

intressant att undersöka hur beslutsfattare väljer att agera vid en sådan situation. 

Detta för att de sällan har bra insyn i hur deras banksystem ser ut. På grund av 

denna brist av kunskap och information blir organisationer beroende av 

utomstående aktörer. Problemet som kan uppstå är att deras policy skiljer sig från 



Hantering av betalningsstopp i livsmedelsbutiker –  

En undersökning av hur hanteringen kan förbättras 

Mikael Rydén, Jessica Willstedt Andersson 2017-12-08 

 

8 

organisationens. Hur väljer de då vilken policy organisationen ska ha vid 

hantering av en finansiell kris? Gandrud och O’Keeffe (2017) kommer fram till 

att förutsättningarna att hantera denna typ av kris på bästa sätt är att vara påläst 

på landets banksystem. Skulle organisationen vara i en kris kan det vara svårt att 

ta fram denna information. Därför ska verksamheten ständigt vara uppdaterad 

med information i förebyggande syfte. Framtagning av den optimala modellen 

för ekonomisk krishantering är riktad mot att strategiskt välja en lämplig 

beslutsfattare. Även om personen har goda erfarenheter av att minska kostnader 

av krishantering kan detta hindras i det nya projektet av byråkrater. (Gandrud & 

O’Keeffe 2017) 

 

Inställningen till investering av projekt beror bland annat på vilka osäkerheter 

och risker som förekommer men även den ekonomiska situationen hos verksam-

heten. Kan denna inställning förändras om verksamheten skulle genomgå en kris? 

För att besvara denna fråga har Allansson och Gunnarsson (2012) jämfört Volvo 

Trucks beslutssystem före, under och efter den finansiella krisen år 2008. Detta 

för att se hur verksamhetens inställning till investeringsbeslut gällande olika pro-

jekt förändrades. Volvo Trucks är en svensk lastbilstillverkare och är del av 

Volvogruppen. Trots att den finansiella krisen började hos bankerna kom den att 

påverka fler verksamheter då det bidrog till kreditproblem. Det påverkade Volvo 

genom att beställningarna av lastbilar drastiskt minskade mellan år 2008 och 

2009. Tidigare hanterade företaget projekt genom payback och net present value 

metoden, under krisen fick de tänka om och hitta snabba lösningar för att dra ner 

kostnader. Fokus var på tidsaspekten och alternativ till att spara pengar när pro-

jekt skulle värderas. Kostnaderna drogs ner genom att dra ner på arbetskraft vilket 

resulterade i brist på kompetens och resurser. En kortsiktig lösning fick bli att 

ändra strategi och korta ner payback perioden. De ansåg att detta skulle minska 

osäkerheterna och därmed risknivån hos projekt. Krisen påverkade den mängd 

kapital verksamheten var villig att betala för ett projekt. Genom att intresset 

ökade, ökade även kostnaderna. Volvo har som ambition att maximera projekt, 

det vill säga se till att de utnyttjar resurser till max och är måna om att lyckas med 

detta. Innan krisen hade företaget ett standardiserat system i att utvärdera projekt 

genom att betrakta omständigheterna, risker med projektet och relationerna mel-

lan de involverade personerna. Efter krisen blev de tvungna att ändra på detta 

genom att inte fokusera på att få verksamheten att växa. De har idag ändrat sin 

policy för personalen där de lagt större fokus på flexibilitet, där 15 % av all an-

ställd personal kommer från externa källor. Detta då de anser att extra kostna-

derna för personalen blir lätt att göra sig av med i framtiden om det skulle bli 

nödvändigt. Företagets personal är de som har den viktiga kompetensen för att 

bedriva projekten. Allansson och Gunnarsson (2012) kan konstatera att finans-

krisen inte påverkade Volvo trucks investeringsmodell. Det var istället konse-

kvenserna som fick högre krav gällande vilka projekt som skulle tillåtas. De 

höjde även payback perioden vilket ger möjlighet till att fler projekt accepteras. 

 

Adamou (2014) beskriver komplexiteten och hinder i att utveckla omfattande 

program för kontinuitet i internationella organisationer. Han kommer fram till tre 

steg som underlättar genomförandet och utvecklingen av kontinuitetskontroll. 

Det första steget är att ledande befattningshavare utvecklar visionen, 
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tillhandahåller lämpliga resurser, förbättrar samarbeten och partnerskap med 

andra offentliga eller privata enheter. Detta för att regelbundet kommunicera om 

kontinuitetskontroll och stärka svarskapaciteten. Det andra steget innebär att 

dessa entiteter utvecklas för att ge ett omfattande beredskapssystem och samtidigt 

utforska kontinuitetskontrollens användning av ett strategiskt verktyg för 

organisatorisk prestanda. Det tredje och sista steget är att fastställa specifika krav 

på utbildning, träning och lärdomslärda program. Dessa ska vara kopplade 

genom ett omfattande program som är grundat på tydliga och konsekventa 

prestationsåtgärder mellan de aktuella internationella organisationerna. Dessa 

organisationer är ömsesidigt beroende där verksamheterna konfronteras med 

komplexa risker och har globala följder. (Adamou 2014) 

 

2.6 Betalningsmetoder 

Beroende på vilken butik en kund befinner sig i kommer butiken att erbjuda olika 

sätt att betala på. De erbjudna betalningsmetoder som är lämpligast beror främst 

på kunden genom dennes krav och förutsättningar. Det går inte att säga vilken 

betalningsmetod som är mest effektiv då miljön och tillgängligheten spelar roll. 

Till exempel är den bästa betalningsmetoden i en kiosk inte detsamma för 

internetbetalningar. (Hallå konsument 2015 (b)) 

 

I takt med att utvecklingen går framåt har inköpen på internet ökat vilket medfört 

att fler organisationer väljer att expandera sin verksamhet på internet. Denna ex-

pansion medför att kunder får möjlighet till att införskaffa varor på andra sätt än 

i butiker och erbjuds därmed ytterligare en betalningsmetod. Vad kunderna före-

drar att använda visas i figur 3. (Geiser 2012) 

 

 

Figur 3. Föredragna betalningsmetoder hos svenskar. (Geiser 2012) 

 

Undersökning visar att kontanthanteringen minskar allt mer och att kortbetalning 

är det mest förekommande. Det är även den mest önskade betalningsmetoden för 
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svenskar idag. 97 % av den svenska befolkningen har tillgång till betalkort medan 

89 % har tillgång till kontanter (se figur 4).  

 

  

Figur 4. Vanligaste betalningsmetoderna i Sverige. (Riksbank 2016) 

 

2.7 Hypotes  

Genom att betrakta teorikapitlet tros det finnas en koppling mellan omsättning 

och den investerade tid och ekonomi butiken väljer att investera för en riskhan-

teringsmodell av ett betalningsstopp. Ju större omsättning desto tydligare och 

väldefinierad riskhantering tros finnas. Att livsmedelsbutiker idag har en riskhan-

teringsmodell av betalningsstopp att följa tros inte finnas men att de upplevt ett 

betalningsstopp vid tidigare tillfälle. En önskvärd hantering kan vara en enkel 

och tydlig plan, där missförstånd inte kan uppstå.  

 

Den generella riskhanteringsmodellen för ett betalningsstopp hos livsmedelsbu-

tiker bör inledas med att butiken gör en utvärdering av sin verksamhet. De ska ta 

fram alla risker som finns. Dessa ska beräknas utifrån vilka konsekvenser som 

kan ske samt dess sannolikhet. Organisationen får sen utvärdera hur stor ekono-

misk insats de är villiga att investera i förebyggande åtgärder av ett betalnings-

stopp. De tar fram underlag där de utbildar personalen om vilka betalningsme-

toder de kan erbjuda kunden. Detta tros variera beroende på var butiken finns, då 

vi tror att det är lättare att betala vid ett senare tillfälle ute på landet där samhället 

är litet och de flesta känner varandra. Att erbjuda detta i större butiker ses inte 

som möjligt, eftersom deras omsättning och kundgenomströmning är så stor att 

verksamheten skulle riskera att missa ta betalt för varorna. 
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3 Metod 
I kapitel 3.1- 3.6 presenteras hur undersökningen genomförs, framtagningen av 

metoder för respektive kapitel i rapporten samt hur resultatet struktureras. 

 

3.1 Övergripande metod 

Undersökningen sker genom en fallstudie hos livsmedelskedjorna City Gross, 

Coop, Ica och Willys. Dessa livsmedelskedjor är de största i Sverige och där 

majoriteten av den svenska befolkningen införskaffar sina dagligvaror. 

Riksbankens statistik säger att eftersom majoriteten av konsumenter betalar med 

kort är det en stor del av intäkterna som skulle försvinna med ett betalningsstopp. 

På grund av detta undersöks hur riskhantering i livsmedelsbutiker ser ut idag och 

hur de bättre skulle kunna hantera en krissituation. 

 

Det finns två större forskningsansatser, en induktiv och en deduktiv. Den induk-

tiva ansatsen innebär att genom observationer av verkliga händelser skapa en ge-

neraliserad teoretisk referensram. Den deduktiva ansatsen innebär att formule-

rade hypoteser testas mot observationer i verkligheten och grundas i teorier eller 

modeller (Le Duc 2007). En deduktiv ansats används i undersökningen eftersom 

driftskontinuitet baseras på generella teorier och utifrån detta tas en krishante-

ringsmodell fram. 

  

Enligt Eisenhard (1989) sker teoretisk utveckling genom markanta steg: en 

preliminär frågeställning; val av fallstudie; analys av teorier inom 

forskningsområdet; efterforskning om liknande fallstudier och mönstret i dessa; 

och hypotesformulering med flera. Datainsamling för fallstudien kan ske på olika 

sätt, till exempel genom intervjuer eller enkäter. Intervjuteknik är en generell 

teknik och förekommer främst i två former: semistrukturerad och strukturerad. 

Inom kvalitativa metoder är det vanligast med semistrukturerade intervjuer. Det 

innebär att den intervjuade får möjlighet att ge utförliga svar då frågorna inte är 

alltför strukturerade och intervjuerna blir mer likt ett samtal mellan två eller flera 

individer. Målet är att få fram de erfarenheter den intervjuade har. Det är därmed 

en flexibel teknik där möjlighet till att ställa följdfrågor finns. Strukturerad 

innebär att den tillfrågade ges olika förutbestämda svarsalternativ. Denna metod 

används främst vid framställning av enkäter vilket lämpar sig bäst i kvantitativa 

metoder. Inför en intervju bör en tid och plats bestämmas, se till att det ligger 

avskilt och känns avslappnad. Placeringen i rummet ska ses över. Vara förberedd 

med ett anteckningsblock eller inspelningsmaskin för att komma ihåg vad som 

sägs. Intervjuaren bör se till att uppfylla forskningens syfte. För att göra detta blir 

det viktigt att strukturera frågor så att den intervjuade förblir neutral. Detta för att 

få den djupaste bredd av svaren som möjligt för att öka validiteten i intervjuerna. 

Ta med övergripande inledande frågor men även vara beredd att ställa följdfrågor 

för utförligare svar. En intervju ska avslutas med att fråga om den intervjuade har 

något mer att tillägga eller övriga åsikter. Genom att träffas ges möjligheten att 

läsa den intervjuades kroppsspråk och ytterligare tolkning av svaren kan ske. Vid 

sammanställning kan även en latent analysnivå göras genom att läsa mellan 

raderna av svaren. Den intervjuade ska alltid få information om vad 
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undersökningens mål är, hur den kommer att redovisas samt hur data kommer 

behandlas. (Höjsgaard 2016) (Hedin 2011) 

 

Intervjuerna för undersökningen sker utifrån beskrivningarna av Höjsgaard (2016) 

och Hedin (2011) av en semistrukturerad intervju. Dessa sker i 11 

livsmedelsbutiker fördelade i Sundsvall, Gävle och Västerås för att få en bättre 

spridning och trovärdighet till det insamlade materialet. Personalen i vardera 

livsmedelsbutik blir intervjuade där en intervjumall med frågor ställs. En intervju 

sker över telefon till en mindre Ica butik utanför Lycksele, en mindre ort i norra 

Sverige. Att intervjua personal som har hanterat betalningsstopp tidigare och med 

god insikt i hur hanteringsprocessen gick till ger relevant data. Grundfrågorna till 

intervjuerna hittas i bilaga A. (Höjsgaard 2016) (Hedin 2011) 

 

Ytterligare insamling av information sker genom vetenskapliga artiklar, 

facklitteratur samt webbaserade källor.  

 

3.2 Gruppbeslut och driftskontinuitet 

Generella riskhanteringsmodeller ger en bra grund för flera användare. Detta 

eftersom andra individers affekter kan vara annorlunda. Wang et al. (2005) 

förespråkar för användning av en gruppbeslutsmodell där flera individer är 

delaktiga i att ta fram en fungerande generell rangordning av alternativ. Dessa 

sammanställs och beräknas om till ett gruppbeslut format av åsikter från flera 

individer. Durbach och Steward (2012) menar genom att rangordna alternativen 

från bäst till sämst, och sortera dem till bra eller dåliga grupper är ett bra sätt att 

förtydliga individernas affekter. Cerullo och Cerullo (2004) hävdar att för 

utveckling och förbättring av företags driftskontinuitet bör en BIA skapas. Tjoa 

et al. (2008) konstaterar att det är viktigt att BIA används efter en katastrof för att 

verksamheten ska kunna återgå till det normala. 

 

3.3 Affekter av betalningsmetoder 

Beslutsanalys används eftersom den framtagna modellen baseras på att 

beslutsfattare står inför komplexa beslut vid ett betalningsstopp. De måste förstå 

problemet och ta fram ett fungerande underlag innan krisen uppstår, vilket 

Eisenführ et al. (2010) förespråkar. Underlaget ska bland annat bestå av butikens 

mål och preferenser. När underlaget är färdigt blir beslut enklare att ta vid snabbt 

agerande. Dock är framtiden oviss, vilket gör att det optimala beslutet inte anses 

realistiskt. Konsekvenserna av oförutsedda händelser kan påverka detta både 

positivt och negativt. De beslut som beslutsfattaren kan ta baseras på flera 

variabler och måste prioriteras. För att få en generell prioriteringslista förespråkar 

Wang et al. (2005) att använda metoden gruppbeslut (se kapitel 2.4). De 

prioriterade värdena generaliseras i den framtagna modellen utifrån intervjuerna 

och figur 3 i kapitel 2.6. Två olika beslutsfattare från olika livsmedelsbutiker kan 

ha liknande åsikt på en variabel men värdera den olika (Durbach & Stewart 2012). 
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De intervjuade tillfrågas att ge sin affekt för varje alternativ betalningsmetod. 

Därefter konverteras dessa till poäng i en skala från -1 till 1. Om en betalnings-

metod får värdet -1 innebär det att den intervjuade är negativt inställd inför denna. 

Får betalningsmetoden värdet 1 är den intervjuade positivt inställd. De intervju-

ade kan även vara neutrala inför en betalningsmetod, vilket ger det värdet 0 och 

anses neutral. De får även rangordna de olika betalningsmetoderna. Där poäng 

tilldelas för varje betalningsmetod och går mellan 1 till 5. Om 1 poäng är tilldelat 

anses det alternativet sämst, medan 5 poäng innebär att det alternativet är bäst. 

För att ta fram ett underlag för butiker prioriterar betalningsmetoder används ek-

vation 1. 

 

Ekvation 1 nedan beräknar ett medelvärde för varje alternativ betalningsmetod 

med syftet att få det närliggande representerade värdet från alla respondenter.  

 

𝑉𝑖 =
1

𝑛
∑

  
 

𝑉𝑖,𝑗  ,       𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝑛 𝑜𝑐ℎ

         𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑚

𝑛
𝑗=1      (1) 

 

Värdet för den poängsatta affekten, 𝑉𝑗 , ges för varje betalningsmetod i per 

intervjuad individ, j. Där antalet intervjuade är n och alla betalningsmetoder är m.  

 

3.4 Validitet 

För att hålla hög validitet i undersökningens teori är ambitionen att använda tidi-

gare forskning i form av peer-reviewed vetenskapliga artiklar. Att använda ve-

tenskapliga artiklar som blivit publicerade de närmaste åren innebär att de bidrar 

med relevant och uppdaterad information. Livsmedelskedjornas egen publice-

rade information kring sin verksamhet tillför fakta i hur de arbetar. 

 

Undersökningen sker hos ett flertal butiker i olika städer vars omfattning och 

omsättning varierar. Skulle undersökningen ske i andra städer, i andra butiker av 

andra forskare går det inte att garantera ett likvärdigt resultat. Anledningen till 

detta är att kundflödet, omsättningen och erfarenheter påverkar de intervjuades 

svar. Människor har olika riskattityder vilket innebär att de kan ta olika beslut i 

samma situationer. 

 

3.5 Reliabilitet 

Endast ett fåtal av Sveriges alla livsmedelsbutiker är med i undersökningen och 

intervjuerna sker en gång för varje butik, vilket resulterar i att reliabiliten blir 

svår att bedöma. De alternativa betalningsmetoderna som kan implementeras är 

tidskänsliga, eftersom det ständigt sker utveckling inom området. Till exempel 

var det inte länge sedan Swish uppfanns, vilket betyder att det kan finnas en ny 

betalningsmetod inom en snar framtid. Dessa förändringar kan påverka besluts-

fattarna och ge annorlunda resultat i framtiden. Tolkning av betalningsstopp eller 

andra ord och begrepp kan skilja sig mellan individer. I undersökningen tolkas 
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betalningsstopp till att inte kunna betala med kort. I intervjuerna efterfrågas po-

licyn för betalningsstopp hos livsmedelsbutikerna och för att undvika missför-

stånd förklaras begreppen policy och betalningsstopp. Eftersom det eventuellt 

finns individer som inte förstår begreppen och därmed ger bristande svar. Att alla 

är insatta i vad butikerna har för policy eller om de hanterat ett betalningsstopp 

tidigare är inte en säkerhet. Det kan resultera i bristande svar. Att ha detta i åtanke 

och eliminera svar kan ge ett mer pålitligt resultat. 

 

Att utföra intervjuer med arbetare som har hanterat korta betalningsstopp i prak-

tiken kan ge annorlunda svar än vad de i krishanteringsgrupperna skulle ge. Detta 

kan påverka resultatet för hur de hanterar kriser i framtiden. Även skillnaden 

mellan teori och praktik för krishanteringsgruppen och arbetarna kan finnas.  

 

3.6 Etik 

Undersökningen tar hänsyn till de etiska aspekterna där de intervjuades integritet 

prioriteras. Information om studiens syfte samt vad deras svar används till ges 

muntligt innan intervjun. De blir medvetna om att deltagandet är frivilligt, att de 

inte behöver svara samt att de kan avbryta intervjun när som helst. Deltagarna är 

anonyma för att ge utförliga svar eftersom de kan ge ut känslig information av 

sin livsmedelsbutik, det ska därmed inte gå att identifiera vem deltagaren är. 

Eftersom syftet är att hjälpa livsmedelskedjorna hantera betalningsstopp anses 

detta viktigt för att ta fram deras erfarenheter. Svaren används bara i den här 

studien och endast i forskningssyfte. Samtliga intervjuade ger sitt samtycke till 

detta. 
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4 Resultat 
I kapitel 4.1 framgår resultatet från undersökningens intervjuer följt av kapitel 

4.2 som visar livsmedelsbutikernas omsättning och riskhantering.  

 

4.1 Intervjuer 

Har du upplevt ett Betalningsstopp? 

Åtta av de elva intervjuade har upplevt ett betalningsstopp. Av dessa uppstod 

betalningsstoppet av olika orsaker men hanteringen av den är liknande. Hante-

ringen inleds med att felsöka problemet för att se om det är internt eller externt. 

Kunderna informeras att kortbetalning inte fungerar. En av de intervjuade besva-

rar frågan: 

"Jag ringde chefen, samtidigt som jag stod i kö till IT supporten. Jag gick in på 

apoteket bredvid och kontrollerade om kortbetalningssystemet inte fungerade för 

fler än oss, det visade att det bara var vi som hade problemet." 

Bland de tre livsmedelsbutikerna som inte har hanterat ett betalningsstopp fram-

går det att de tror att de skulle hantera avbrottet genom att låta erfarna kollegor 

ta hand om problemet. De som upplevt ett betalningsstopp vet inte hur hante-

ringen ska förbättras. En säger att det kan hanteras mer effektivt men: 

"Det finns mycket man kan göra, men vi kan bara under en kort tid fundera på 

hur problemet ska lösas innan köerna blir för långa. Kunderna måste informeras 

om att de endast kan betala med kontanter tills dess att problemet är löst." 

 

Vad har ni för policy för betalningsstopp? 

De intervjuade förstår inte innebörden av begreppet policy men efter att de får en 

förklaring framgår det i svaren att ingen har en policy för hantering av betalnings-

stopp. Det framgår att livsmedelsbutikerna har en generell policy där kundfokus 

beskrivs. En av de intervjuade svarar: 

"Jag har inte blivit informerad angående detta problem, men vårt främsta mål är 

att hjälpa kunden och ha dem i fokus." 

 

Vilka alternativa betalningsmetoder erbjuder ni kunder? 

Kontanter är den alternativa betalningsmetod butikerna erbjuder sina kunder 

först. Anledningen är att kontanter är lättillgängligt och en betalningsmetod som 

funnits länge. De flesta kunder har möjlighet till denna metod. Butikerna är vil-

liga att implementera ytterligare betalningsmetoder om ett betalningsstopp sker. 

De flesta livsmedelsbutikerna tror inte att alla alternativa betalningsmetoder är 

gynnsamma. En av de intervjuade säger: 

"Fakturering skulle inte fungera eftersom vi har för stort kundflöde och skulle 

inte bli lönsamt för butiken eftersom det är en tidskrävande metod. Vi har heller 

inget fungerande system för den typen av betalning." 

 

Implementering 

Flera tycker att betalningsmetoden Swish kan implementeras redan innan ett be-

talningsstopp sker. Anledningen till det är att butikerna då har en modern alter-

nativ betalningsmetod till kortbetalning, samtidigt som kontanter fortfarande 
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kommer erbjudas. Sker ett betalningsstopp har butiken två fungerande betal-

ningsmetoder att falla tillbaka på tills problemet är löst. De andra butikerna påstår 

att kunderna får nöja sig med kontanter eftersom butiken inte kan implementera 

alternativa betalningsmetoder. De säger att om försäljningen drastiskt försämras 

av ett betalningsstopp som pågår under en längre tid skulle de överväga att im-

plementera fler betalningsmetoder. En av de intervjuade tror att det skiljer sig 

mellan generationer av inställningen till nya betalningsmetoder. Denne säger: 

”Sker ett längre betalningsstopp kommer butiken påverkas negativt. Kan inte 

kunderna betala med betalkort kommer en stor andel av dem gå till andra buti-

ker. Dock kommer den äldre generationen fortsätta handla eftersom de oftast 

betalar med kontanter.” 

 

De intervjuade är positivt inställda för implementering av alternativa 

betalningsmetoder. De anser att om kortbetalningssystemet slutar fungera måste 

det finnas ett annat sätt utöver kontanter att erbjuda kunden. De hävdar att det 

finns kunder som inte har kontanter och vill erbjuda dem fler betalningsmetoder. 

Inställningen till de alternativa betalningsmetoderna varierar (Se tabell 1). 

 
Tabell 1. Visar preferenserna av varje betalningsmetod för varje intervjuad butik 
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Tabell 2 nedan visar resultatet av värderingarna från intervjuerna. Antalet butiker 

som är Negativt inställd, Neutralt respektive Positivt inställd visas i kolumner(se 

tabell 2). 

 
Tabell 2. Visar värderingarna av varje betalningsmetod från intervjuerna 

 
 

Rangordning av betalningsmetoder 

Arbetarna på livsmedelsbutikerna intervjuas angående sina affekter för de olika 

betalningsmetoder som de teoretiskt kan implementera. Svaren är blandade. De 

flesta tycker att kontanter är den bästa alternativa betalningsmetoden och en del 

anser att Swish är det bästa alternativet. Majoriteten anser att fakturor samt auto-

giro är de sämre alternativen. I tabell 3 nedan visas rangordningen av betalnings-

metoderna utifrån affekter från de intervjuade. Siffrorna i kolumnerna 2-6 står 

för antalet butiker. 

 
Tabell 3. Visar rangordningen av betalningsmetoderna utifrån preferenser från intervjuerna 

 
 

Om ett längre betalningsstopp sker, 1 vecka eller längre, hur skulle det påverka 

er? 

Det finns ingen butik som tror på ett positivt utfall, de tror sig inte klara mer än 

några dagar innan bristen av intäkter ger negativa konsekvenser för verksam-

heten. Flera benämner denna kris som katastrof och att de skulle behöva stänga 

butiken. 

 

Hur ser en önskvärd hantering av betalningsstopp ut? 

De intervjuade anser att betalningsstopp sällan sker och har inte funderat över 

hur en önskvärd hantering ser ut. Trots det anser alla att det är viktigt att kunderna 

först ska informeras om betalningsstoppet och förklara att de inte har möjlighet 

till att betala med betalkort. Flera tycker att personalen ska veta hur de ska agera 

för att snabbare hantera problemet. Hur förberedelser ska genomföras eller hur 

krisen ska hanteras vet de inte. För just ett betalningsstopp finns det ingen riktig 

plan eller förberedande hantering, där en av de som har hanterat ett betalnings-

stopp tidigare sa: 
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”Det finns ingen utsatt plan. Sist det hände var en fredag kväll, alla hade gått 

hem och det var bara jag i butiken. Det enda självklara vid en sådan situation är 

att kontakta supporten.” 

 

Hur väl förberedda är ni för detta problem? 

Butikerna tycker sig vara olika bra förberedda för att hantera ett betalningsstopp 

men de flesta anser sig vara väl förberedda.  

 

4.2 Omsättning, risk- och krishantering 

Figur 5 och 6 visar hur omsättningen och marknadsandelarna hos de ledande 

koncernerna i Sverige såg ut år 2015. Detta ger en inblick i de olika kedjornas 

storlek samt ekonomiska situation. Livsmedelskedjorna hade miljonvinster där 

Icas intäkter var störst följt av Coops. 

 

 

Figur 5. En jämförelse av marknadsandelar hos de ledande koncernerna från år 

2015. (Svensson 2016) 
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Figur 6. Omsättning för varje koncern från år 2015. (Svensson 2016) 

 

City gross är en livsmedelskedja som grundades år 1993. Kedjan tillhör koncer-

nen Bergendahls och finns utspridd över Sverige, mellan Sundsvall och Trelle-

borg. Det unika med denna livsmedelskedja är att de erbjuder ett flertal olika 

matkassar av livsmedel med hög kvalitet. (Bergendahls U.å.) 

  

Willys är en del av koncernen Axfood där även Hemköp ingår. Livsmedelskedjan 

har ambitionen att erbjuda kunder den billigaste matkassen i Sverige. En mindre 

version av butiken är Willys hemma. De har ett mindre utbud men befinner sig 

närmare bostadsområden. Vilket är praktiskt för dem som inte har möjlighet till 

att ta sig längre sträckor (Axfood 2016). Butikerna finns över hela Sverige. Ax-

food bedriver Willys handel av dagligvaror och uppger i årsredovisning 2016 de 

steg och hanteringsplaner de har för att säkerställa att verksamheten inte faller 

för längre arbetsuppehåll. De uppger att förebyggande arbeten och kontinuitets-

planering inför oförutsedda händelser tar plats (Axfood u.å.). Betalningsstopp in-

går i en av dessa oförutsedda händelser och anledningen till detta kommer då vara 

oklart. Att teckna en cyberförsäkring är ett av de förebyggande arbeten Axfood 

gör. Där syftet är att minimera kostnader som ett cyberhack kan medföra. Dessa 

riskförebyggande arbeten medför ett antal policys. En av deras policys är att Ax-

food koncernens intressen prioriteras. Detta är de tydliga med och varje arbetare 
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inom Axfoods verksamhet måste skriva under att de förstår de etiska förhåll-

ningsregler som Axfood står för. De nämner i kontraktet att det inte får före-

komma händelser som äventyrar de etiska och juridiska förpliktelserna. Dessa 

juridiska och etiska åtaganden måste levas upp till för att bestå konkurrenskraf-

tiga. I 2016 årsrapport stärker de vikten av kundförtroendet vilket de vill bibe-

hålla genom god kontroll av leverantörskedjan. De konstaterar även att vid 2016 

årsslut uppgick deras refinansieringsriskreserv till 1 550 miljoner kronor. Denna 

uppfyller deras finansieringspolicy, vilket kräver att minst 300 miljoner kronor 

är tillgängligt om kortfristiga rörelser i likviditeten skulle ske. Skulle ett betal-

ningsstopp ske och innebär att Axfood inte längre kan finansiera verksamheten 

används refinansieringsriskreserven tills en lösning hittats. (Strålman 2012) 

  

Ica gruppen är en koncern där Ica Sverige tillsammans med bland annat Ica ban-

ken, Ica fastigheter med mera ingår. Ica Sverige är en del av koncernen som be-

driver dagliglivsvaruhandel, vilket också är kärnan. (ICA gruppen U.å. (a)) De 

har en vision att göra vardagen enklare. Ica Sverige är idag ledande inom daglig-

varuhandeln då de har ca 1300 butiker utspridda över landet av olika storlekar 

och står för ca 36 % av marknaden. Varje enskild butik drivs av fria ICA-handlare 

för att kunna styra priser och erbjudanden utefter vad kunderna efterfrågar just 

där. De fyra olika butiksuppläggen Ica Sverige har är: Ica Maxi (störst), Ica kvan-

tum, Ica supermarket och Ica nära (minst). (ICA gruppen U.å. (b)) 

  

I Ica gruppens årsredovisning för 2016 konstaterar de att oönskade händelser ska 

försöka begränsas om de innebär ett större avbrott för verksamheten (ICA grup-

pen 2016). För att identifiera, analysera, värdera och hantera risker utgår de från 

den etablerade Enterprise Risk Management-processen (ERM). Riskhanterings-

arbetet illustreras med figur 7: 

 

 

Figur 7. Ica gruppens riskhanteringsprocess (Ica gruppen 2016)   

Riskahanteringskommittén hanterar uppföljning av riskhanteringsarbetet och ut-

värderar effektiviteten i det. Koncernfunktionen Group Risk Management 
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(GRM), kontrollerar resultatet av det ramverk riskhanteringskommittén har eta-

blerat. De stärker även riskhanteringsarbetet genom att utveckla verktyg och ana-

lysera risker i specifika områden. Ica Gruppen nämner de IT-relaterade risker de 

är utsatta för och konstaterar riskbeskrivning, möjligheter samt hantering. IT-

strukturen nämner de i riskbeskrivningen till en av de bärande pelarna för Ica 

Gruppens verksamheter. Om denna arkitektur inte är anpassad för verksamheten 

eller hålls uppdaterad kan det påverka koncernens verksamhet och resultat nega-

tivt. Med ökad digitalisering framkommer fler möjligheter. Där en god IT-infra-

struktur kan anpassa verksamheten för kommunikation, tjänster och produkter. 

Ica Gruppen (2016) konstaterar att i deras strukturerade riskhanteringsarbete ska 

störningar i systemet och konsekvenser av dessa reduceras. Detta ska ske genom 

att kontinuerligt ha löpande aktiviteter som kontrollerar riskområden. Avbrott 

som påverkar försörjningskedja kan medför risker som Ica Gruppen redan har 

tagit fram förebyggande medel för, i form av att utveckla e-handel. I årsredovis-

ningen har koncernen konstruerat 24 noter. I not 20 framgår deras finanspolicy 

vilken föreskriver att fluktuationer inom 12 månaders perioder ska hanteras av 

en likviditetsreserv. Utöver denna reserv för negativa fluktuationer ska ytterligare 

3-5% av koncernens nettoförsäljning, likviditetsreserv finnas. (ICA gruppen 

2016) 

  

Dagligvaruhandeln Coop Sverige AB är en del av det kooperativa förbundet (KF) 

som bland annat även består av 31 konsumentföreningar, fonus med flera. Vis-

ionen för det kooperativa förbundet är att ”skapa ekonomisk nytta för medlem-

marna och samtidigt göra det möjligt för dessa att i sin konsumtion bidra till en 

hållbar utveckling för människor och miljö". Förbundet styrs av sina medlemmar 

istället för passiva ägare. Medlemmarna är individer som utnyttjar kooperativets 

tjänster. Genom den uppstådda demokratin är varje enskild kooperativ förening 

självständig. Samarbete mellan dessa förekommer för att ge medlemmarna 

största möjliga nytta. (Coop U.å. (a)) Coop har konceptet att erbjuda och placera 

olika typer av butiker runt om i Sverige utefter vad efterfrågan är och vad det 

mest gynnsamma i det området är för sina medlemmar. (Coop U.å. (b)) De buti-

ker som finns och erbjuder livsmedel är: Coop Nära, Coop Konsum, Coop Extra, 

Coop Forum och Coop Daglivs. 

  

Det Kooperativa Förbundets årsredovisning för 2016 konstaterar att risker är 

händelser utanför bolagets kontroll och kan resultera i att affärsmål inte uppnås. 

KF-koncernens interna riskhantering omfattar analysering, utvärdering samt 

identifiering av risker. Det är revisionsutskottet som hanterar finansiella risker 

och identifierar dessa. KF-koncernen är utsatt för likviditetsrisker som är 

centraliserade i koncernen och regleras genom årliga fastställda policys av 

styrelsen. Coop har en utsedd styrelse som kontrollerar dess egen 

affärsutveckling och omvärldsbevakning, med syftet att hantera affärsrisker (KF 

2016). MedMera Bank AB hanterar finansverksamheten och regleras av 

koncernens finanspolicy. I MedMeras årliga information om kapitaltäckning och 

riskhantering inom MedMera Bank AB - Pelare 3 2016 (Coop 2016) beskrivs 

riskkontrollfunktionen för koncernen. Denna riskkontrollfunktion undersöker 

förändringar av tjänster, marknaden, organisation, processer samt IT-system och 

hur förändringar av organisationens delar kan påverka företagets viktade risker. 
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Dessa följer FFFS 2014:1, 5 kap 1§ (Finansinspektionen 2014) vilket är 

finansinspektionens författningssamling och konstaterar ramverket för 

riskhantering. 
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5 Analys och diskussion 
En generell krishanteringsmodell av betalningsstopp i livsmedelsbutiker tas fram 

i kapitel 5.1. Resultaten från undersökningen analyseras i kapitel 5.2 följt av en 

diskussion för syfte, teori, metod och resultat vilken presenteras i kapitel 5.3. 

 

5.1 Krishanteringsmodell 

Från teorikapitlet framgår det att en krishantering sker i tre steg; förstudier, han-

tering och utvärdering. Krishanteringsmodellen för ett betalningsstopp i livsme-

delsbutiker grundas i dessa. 

 

 Förstudier: Enligt beslutsanalys i kapitel 2.3 är förstudier viktigt, där po-

tentiella osäkerheter och risker tas fram, för att identifiera konsekvenser. 

I förstudien ser livsmedelsbutiken över vilka alternativa betalningsme-

toder de är kapabla till att implementera samt ser över hur länge de kla-

rar av att inte få intäkter. Betalningsmetoderna ska prioriteras så att per-

sonalen vet i vilken ordning de ska erbjuda kunderna. Dessa förstudier 

ska personalen ta del av så de snabbt kan hantera ett betalningsstopp när 

det sker och därmed undvika katastrofala konsekvenser.  

 

 Hantering: När ett betalningsstopp sker ska kunderna informeras om 

problemet för att de ska vara medvetna om att de inte har möjlighet att 

betala med betalkort. Därefter kontaktar butiken IT för att kontrollera 

om problemet är externt eller internt. De kan även gå till närliggande 

butiker för att se om de också är drabbade. När det är konstaterat vart 

problemet är tas beslutet att antingen erbjuda alternativa betalningsme-

toder eller avvakta. Eftersom de har en refinansieringsriskreserv som 

framgår i kapitel 4.2, kan de klara av krisen ett tag tills problemet blivit 

åtgärdat externt eller att de inte ser en lösning inom snar framtid. Om 

valet att erbjuda alternativa betalningsmetoder väljs, är transitivitet av 

hög prioritet enligt Eisenführ et al. (2010). Detta innebär att om Swish 

prioriteras över fakturor och fakturor prioriteras över autogiro så ska 

Swish alltid erbjudas först. Oberoende av beslutet måste konsekven-

serna beaktas. Där ska personalen utvärdera förlusterna och hantera 

dessa. Väljer de att avvakta kan de överväga att erbjuda ytterligare be-

talningsmetoder. Utifrån konsekvenserna från de nya betalningsme-

toderna krävs en konsekvenshantering. Konstateras en förlust, motarbe-

tas den med att minska kostnader genom att minska på personal eller 

stänga butiken. Anses förlusterna acceptabla kan butiken avvakta och se 

händelseförloppet eftersom förlusterna kan öka och anses oacceptabla. 

 

 Utvärdering: När krisen passerat bör en utvärdering av hanteringen ske. 

Där butiken utvärderar hanteringen och tar fram utvecklings potentiella 

linjer att följa. Ett exempel på detta är effektiviteten i implementering av 

alternativa betalningsmetoder. Butikerna kan ställa sig frågan om det 

finns något de kan göra för att undvika att problemet sker igen. Kan de 

se en lösning bör de överväga att implementera den i praktiken. 
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5.2  Analys 

Utifrån teorikapitlet framgår statistik för de betalningsmetoder konsumenter ak-

tivt använder samt vilka de är villiga att använda. Det finns ingen betalningsme-

tod som används av alla. Är kunder inte kapabla till att betala får livsmedelsbu-

tiken mindre intäkter, där förändringen av intäkter varierar mellan korta och 

långa tidsperioder. Eftersom vissa betalningsmetoder är tidskrävande, till exem-

pel fakturering, kan butiken gynnas av att avvakta och se hur betalningsstoppet 

påverkar verksamheten innan de erbjuder fler metoder. 

 

Livsmedelsbutiker har ett flertal betalningsmetoder att välja bland och att erbjuda 

samtliga är enligt resultatet det mest gynnsamma när ett betalningsstopp inträffar. 

Utifrån intervjuerna framgår en skillnad mellan butikerna av att vilja implemen-

tera de olika betalningsmetoderna. En mindre butik i en by med ett hundratal 

invånare är villig och kapabel till att fakturera sina kunder. Däremot en större 

livsmedelsbutik, Ica Kvantum, konstaterar att det inte är möjligt för dem att im-

plementera fakturering. Den anställde anser att även om de har en personlig re-

lation till kunden innebär det extra arbete för butiken. De intervjuade favoriserar 

Swish, däremot tycker de alla att kontanter är det smidigaste betalningsalternati-

vet. Vid tidigare erfarenheter har de informerat om betalningsstoppet och hänvi-

sat kunden till kontantbetalning. Policyn för personalen i livsmedelsbutiker är att 

sätta kunden först och hjälpa dem till fullo. Skulle ett längre betalningsstopp ske 

tror ingen av de intervjuade på ett bra utfall. De befarar kundförluster och flera 

benämner detta som en katastrof. 

 

5.3 Diskussion 

Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur Svenska livsmedelsbutiker 

hanterar en kris av ett betalningsstopp. Detta uppnås genom intervjuer med re-

spektive livsmedelskedja. De tillfrågade svarar på hur de skulle hantera ett betal-

ningsstopp, om de varit med om detta tidigare och hur de då valt att agera. Slut-

ligen ställs frågan hur en önskvärd riskhantering av ett betalningsstopp ser ut. 

 

Butikerna tror sig inte klara av ett längre betalningsstopp eftersom det skulle in-

nebära allvarliga konsekvenser. Dessa butiker skulle klara sig en kortare tid ef-

tersom de har en refinansieringsriskreserv. Ett längre betalningsstopp innebär att 

krisreserven tar slut och resulterar i att butiken behöver stänga. Butikerna har inte 

reflekterat över hur ett önskvärt scenario ser ut i riskhanteringsprocessen. Den 

framtagna modellen bidrar till och fokuserar på att hitta alternativa betalnings-

metoder för en potentiell kris. Krishanteringsmodellen visar att innan butikerna 

kommer till stadiet att hantera krisen ska de utvärdera vilka alternativa betal-

ningsmetoder de är kapabla till att implementera. De ska prioritera vilka besluts-

vägar som ska tas och informera personalen om dessa. Tidigare forskning visar 

att kommunikation är en stadig grundpelare för att klara av en kris. Är butiken 

uppdaterad kommer hanteringen att ske enkelt och kan vid snabbt agerande und-

vika negativa konsekvenser. Organisationen Volvo trucks är ett bevis på att det 

är av stor vikt att efter en kris ta lärdom och utveckla verksamheten. Sedan göra 



Hantering av betalningsstopp i livsmedelsbutiker –  

En undersökning av hur hanteringen kan förbättras 

Mikael Rydén, Jessica Willstedt Andersson 2017-12-08 

 

25 

förbättringar inom det område där krisen uppstått (Allansson & Gunnarsson 

2012). 

 

Enligt intervjuerna har ingen av livsmedelsbutikerna en policy eller riskhante-

ringsmodell om ett betalningsstopp sker. Det framgår även ingen BCP. Trots 

detta har de flesta upplevt problemet. I ett fall berodde det på att kortbetalningen 

inte fungerade internt i butiken och kunde lösas genom att kunden fick betala 

med kontanter. 

 

Undersökningen visar att 89 % av den svenska befolkningen har kontanter medan 

97 % har möjlighet till kortbetalning (Riksbank 2016). Det betyder att om ett 

betalningsstopp sker inhemskt i Sverige kommer ett stort antal av konsumenterna 

inte kunna betala. Utan intäkter kan verksamheten inte fortsätta och skulle lång-

siktigt leda till konkurs. Ju fler betalningsmetoder butiken erbjuder desto större 

möjlighet har kunderna att betala. Livsmedelskedjorna i undersökningen erbjuder 

kunder att köpa varor online. Utbudet varierar beroende på butik och de flesta 

mindre butikerna erbjuder inte denna tjänst. Denna lösning reducerar konsekven-

serna av ett betalningsstopp eftersom fler kunder kan välja att handla på internet. 

Där de kan välja att beställa varor hemifrån. När de betalat får de valet att hämta 

varorna i butik eller få dem hemskickade.    

 

Att göra en kvalitativ istället för en kvantitativ metod gynnar undersökningen. 

Eftersom information från livsmedelsbutikerna kan gå förlorad om endast enkä-

ter skickas ut. En närmare relation till deltagarna skapas och flytande dialoger 

sker. Från tidigare forskning har beslutsanalys inte hittats för liknande riskhante-

ringsmodeller. För att hålla undersökningen unik och bidra med ny kunskap an-

vänds därför beslutsanalys.  

 

Teori- och resultatkapitlet ger underlag för att ta fram en riskhanteringsmodell. 

Forskning kring riskhantering av betalningsstopp i livsmedelskedjor har inte hit-

tats. Därför används tidigare forskning för liknande problem. Generellt sker all 

riskhantering på samma sätt: riskidentifiering, riskbedömning, riskreducering 

och återkoppling. Dessa summeras till tre kategorier: förberedelser, hantering och 

utvärdering. Detta ingår i driftskontinuitet vilket ingen av livsmedelsbutikerna 

har. Istället granskas livsmedelskedjornas riskhanteringspolicy i andra områden 

av verksamheten. De större kedjorna har dessa tillgängliga för allmänheten. Dock 

kan inget exempel för City gross hittas. Trots bristande svar i intervjuerna kan en 

modell för riskhantering av betalningsstopp i livsmedelsbutiker tas fram. I resul-

tatet framgår det samband av de intervjuades affekter, även vilka betalningsme-

toder de anser är besvärliga respektive skulle gynnas av att implementera.  

   

Livsmedelskedjorna Ica och Coop har i sina koncerner utvecklat banker och er-

bjuder kunder medlemskort de kan betala med. Att utveckla och investera i en 

bank ger kedjorna möjlighet till bättre kundkännedom. De får alla kontaktupp-

gifter vilket underlättar för butiken att erbjuda kredit eller fakturering. Dessa be-

talningsmetoder innebär att verksamheten kan fortsätta och butiken får sin betal-

ning vid ett senare tillfälle. Dock kan endast personer över 18 år erbjudas faktu-

rering då omyndiga inte har rätten att ta ett sådant beslut. 
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Den framtagna riskhanteringsmodellen (se kapitel 5.1) har sin grund i: förstudier, 

hantering och utvärdering av ett betalningsstopp. Upplägget baseras utifrån teori-

kapitlet samt resultaten från intervjuerna. Modellen är generell och anpassnings-

bar. Eisenführ et al. (2010) konstaterar att framtiden är oviss och att andra 

aspekter inom verksamheten kan påverka utfallen oavsett beslutsfattarens beslut. 

Undersökningen visar att de intervjuade alltid erbjuder kontanter som alternativ 

betalningsmetod. De är positiva till att implementera Swish, det framkommer i 

tabell 3 att denna metod prioriteras näst högst (kontanter har högst). I kapitel 2.3 

framgår vikten av transitivitet. Det betyder att eftersom kontanter prioriteras över 

Swish och Swish prioriteras över de andra betalningsmetoderna (se kapitel 4.1) 

rekommenderas det att implementeras först. Eftersom butiker har olika förutsätt-

ningar är detta endast en rekommendation. 

 

Då tidigare forskning lägger stor vikt i förstudier, ses detta steg avgörande för en 

effektiv riskhantering. Driftskontinuitet förespråkar att ha goda förberedelser för 

att lättare undvika negativa konsekvenser som kan uppstå av en kris. Det som 

chockerar i resultatet från intervjuerna är att de flesta upplevt ett betalningsstopp, 

men aldrig funderat över att utveckla en hanteringsmodell för detta. Därför läggs 

stor vikt av förstudier i den framtagna modellen där butikerna uppmuntras över-

väga att införa alternativa betalningsmetoder. Eftersom 97 % av kunder idag an-

vänder betalkort skulle fler ha möjlighet att betala om kortsystemet slutar fun-

gera. Det är upp till varje butik att hålla sin personal uppdaterad i riskhanterings-

processen. När krisen uppstår ska de veta hur de ska agera så att konsekvenserna 

kan mildras och hanteringen snabbare kan börja. 

 

Mindre butiker som ligger i utkanten med bra kundrelation eller stamkunder har 

större möjlighet att erbjuda kunder att betala vid ett senare tillfälle. De butiker 

vars dagliga omsättning och kundgenomströmning är större skulle inte klara av 

det lika bra. Något önskvärt är, eftersom betalkort är den vanligaste betalnings-

metoden, att utveckla en fungerande backup för offline-betalningar. 

  

Det finns inte ett sätt att undvika betalningsstopp, eftersom butiker har olika för-

utsättningar som omsättning, tillgänglighet med mera. Modellen är anpassad så 

att livsmedelsbutiker ska kunna välja att utveckla sin verksamhet. Genom att till 

exempel erbjuda fler betalningsmetoder och fortfarande ha en fungerande hante-

ringsplan. Målet är att den ska vara lätt att följa och agera som en temporär BCP. 

Beslutstagaren ska följa stegen mot den ultimata lösningen. Innan krisen upp-

täckts ska livsmedelsbutikerna ha gjort förstudier. Dessa förstudier består av en 

affärsverkansanalys för att identifiera de mer kritiska betalningsmetoderna. När 

krisen uppstår ska IT-support kontaktas, kunderna informeras om problemet och 

krishanteringen följas. Kunderna ska få alternativ till hur de ska utföra sina köp. 

Till exempel med Swish, kontanter eller annat. Fokus ska vara att lösa problemet, 

inte att få intäkter. Är fokus på att få intäkter kommer kundbemötandet bli li-

dande. Med goda förberedelser kommer arbetet inte att påverkas av ett betal-

ningsstopp. Det gäller att hindra krisen från att spridas till andra delar av verk-

samheten. Ju fler delar som är påverkade desto allvarligare blir konsekvenserna. 

Ett alternativ efter utvärdering av krisen är att stänga butiken och be personal gå 
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hem. Sista utväg ska vara att stänga butiken. Följs modellen och butiken har vil-

jan att utveckla verksamheten ska betalningsstopp i framtiden inte vara något 

hinder. 

 

Det framgår från intervjuerna att livsmedelsbutikerna inte har en implementerad 

driftskontinuitet då de saknar goda förberedelser vilket förespråkas i kapitel 2.3. 

I krishanteringen har de förberett sig ekonomiskt om katastrofer skulle ske och 

har riskhanteringsgrupper (se kapitel 4.2). Det framgår att vid tidigare betalnings-

stopp har ingen hanteringsplan använts för att hantera problemet. Detta indikerar 

avsaknaden av ett fungerande driftskontinuitetsystem för livsmedelsbutikerna 

vilket försvårar deras hanteringsåtaganden. 
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6 Slutsats 
 

Sammanfattningsvis är målet med undersökningen att besvara de frågeställningar 

som inleder rapporten: 

 

 Hur hanterar livsmedelskedjor betalningsstoppskriser idag? 

 

 Hur önskar livsmedelskedjor att deras riskhantering av betalningsstopp 

ser ut? 

 

 Hur kan modellen för riskhanteringen av betalningsstopp hos livsmedels-

kedjor se ut i framtiden? 

 

 Finns det koppling mellan riskhanteringsbesluten och butikernas storlek 

i form av omsättning och utbud?  

 

Med hjälp av intervjuer besvaras hur livsmedelskedjor hanterar betalnings-

stoppskriser idag samt hur en önskvärd riskhantering för dessa skulle se ut. Av 

de intervjuade som upplevt betalningsstopp tidigare har erbjudit kunderna att be-

tala med kontanter. En mindre butik har erbjudit en stamkund att ta sina varor 

och betala vid senare tillfälle. Dessa olika sätt att erbjuda alternativa betalnings-

metoder kopplat till butikernas storlek tyder på att riskhanteringen av ett betal-

ningsstopp kommer hanteras olika. Eftersom de har olika förutsättningar i om-

sättning, möjlighet till betalningsmetoder och så vidare. På grund av den bris-

tande kunskapen av betalningsstopp är de intervjuade inte kapabla till att beskriva 

hur en önskvärd riskhantering skulle se ut. Frågan hur en modell för riskhantering 

av betalningsstopp kan se ut hos livsmedelskedjor besvaras i kapitel 5.1. Därmed 

uppfylls även syftet vilket är att genom en inblick av livsmedelskedjor i Sverige 

ta fram en generell krishanteringsmodell. 

  

Skillnader i hur butikerna väljer att värdera de alternativa betalningsmetoderna 

kan bero på att de har bristande kunskap i vad de är kapabla till att implementera. 

Till exempel kan butiken anse att fakturering är ett besvärligt och tidskrävande 

alternativ vilket påverkar bristen i att se möjligheterna det kan tillföra. Skillna-

derna kan även reflekteras av butiksägarens riskattityd. Även om den ser till kun-

dens bästa förutsättningar eller det mest gynnsamma för butiken. Ju fler betal-

ningsmetoder butiken erbjuder desto fler kunder kommer ha möjlighet att betala. 

Dock kan vissa av dessa metoder vara tidskrävande för personalen och därmed 

bli kostsam. Därför motiveras vikten av undersökningens framtagna modell att 

förstudier för varje enskild butik ska ske. De blir då medvetna om vilka konse-

kvenser krisen kan medföra och överväga implementering av ytterligare betal-

ningsmetoder, vilket även motiveras av Carlsson-Wall och Kraus (2008) samt 

Gandrud och O’Keeffe (2017). 

  

Resultatet av undersökningen är att vid hantering av ett pågående betalningsstopp 

kommer butiken gynnas av att erbjuda alternativa betalningsmetoder i ett tidigt 
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stadie. Eftersom det framgår i intervjuerna en avsaknad av driftskontinuitet inne-

bär det att den framtagna modellen kan anpassas för varje enskild butik. Detta för 

att de ska få bästa förutsättning att hantera ett betalningsstopp. 

  

Undersökningen kan ge ett mer säkert resultat om fler intervjuer sker. Även om 

de blir kombinerade med enkäter då ett större område kan täckas och bidra med 

information. Att endast intervjua butikschefer kan ge bättre svar då de har större 

inblick i verksamhetens generella riskhantering. På grund av tidsbegränsning 

finns inte förutsättning att intervjua fler butiker.  

 

Den framtagna modellen är inte testad vilket innebär att det inte går att garantera 

att den fungerar i praktiken. Därför uppmuntras fortsatt forskning i att testa och 

utvärdera modellen. Utvecklingspotential finns även gällande de alternativa be-

talningsmetoderna. Dessa kan undersökas för att se hur lång tid de tar att hantera, 

hur de påverkar kötiderna i butikerna samt hur kostsamma de är för butiken att 

hantera. 
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Bilaga A: Intervjuguide 
Hantering av betalstopp hos livsmedelsbutiker 
Introducera arbetets syfte och mål. Informera om vad intervjun kommer att an-
vändas till. Ge bakgrundsinformation och förklara ord och begrepp. Redogör 
vilka betalningsmetoder de kan potentiellt använda.  
 
Har ni någonsin upplevt ett betalstopp? 
 Om ja, hur hanterade ni denna? 
 Om nej, hur skulle ni hantera den? 
 
Om ni hade upplevt ett betalstopp, skulle ni idag hantera det annorlunda jäm-
fört med er tidigare erfarenhet? 
 
Vad har ni för policy kring betalstoppskriser? 
 
Om kortbetalningen skulle sluta fungera finns det några andra alternativ vilka 
kunderna skulle kunna betala med?  

Om ja, varför anser ni att detta betalningsmetoder är bättre än de andra 
vilka finns? 
Om nej, hur kommer ni då hantera att 1 på 10 inte kommer kunna 
handla på er butik? 

 
Hur skulle ni rangordna dessa betalningsmetoder?  
 
Ifall ni valde att implementera eller att inte göra det för alternativa betalnings-
metoder, hur skulle ni då hantera att butiken förlorar kunder, rykte och pengar?  
 Genom er hantering, ifall det inte skulle vara nog, vad hade ni då gjort? 
 
Om ett längre betalstopp på till exempel 1 vecka eller mer skulle uppstå, hur 
kommer då detta påverka er verksamhet? 
 
Hur skulle en åtråvärd hantering av denna typ av kris se ut? 
 
Hur skulle ni bedöma er butiks förberedelse för detta eventuella problem? 
 
Några övriga åsikter kring er riskhantering av betalstopp? 

 
Tack för att ni tog er tid att träffa oss och svara på våra frågor. 

 


