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"Information technology not only produces action but also produces a voice that 
symbolically renders events, objects, and processes so that they become visible, 

knowable, and sharable in a new way" 
- Shoshana Zuboff (1988) 

  



 

 

Abstract 

Konsumenter lämnar idag ifrån sig ett fragment av information när de betalar med sina 

betal- och kreditkort. Syftet med vårt arbete är att utreda möjligheterna att designa ett 

koncept av ett system där digitalt lagrad information som idag ligger fragmenterad hos 

flera olika förvaltare, kan samlas i ett system och göras tillgänglig för konsumenterna. I 

vår utredning gällande hur ett system för ekonomiskt informationsflöde bör utformas 

ämnar vi att studera hur situationen ser ut i dagsläget och vilka ansatser som gjorts för att 

förändra den mot en mer informativ verklighet. Vi tänker utreda hur informationsflödet ser 

ut när en konsument betalar med kort och vilka möjliga lösningar beträffande utformning 

och transportering av digitala kvitton. Idag hanteras en majoritet av informationen om vår 

konsumtion digitalt. Vi betalar räkningar online och handlar med betalkort. En del av den 

informationen är också digitalt tillgänglig för de inblandade parterna. Det finns dock en 

väsentlig del av informationen som inte tillgängliggörs digitalt för konsumenterna. Det 

digitala kvittot blir en naturlig del i den helhet som vår idé utgör, dels för att det 

tillgängliggör information som kan skapa möjligheter till nya tjänster och marknader, men 

även för att en digitalisering ersätter det oönskade fysiska kvittot. Vi har konstaterat att 

det finns ett intresse hos konsumenterna för ett införande av digitala kvitton och den 

information som möjliggörs av dem. Vi har för detta ändamål skapat en konceptuell 

design, och inlett en diskussion om framtidens system för privatekonomisk information. 

 

Nyckelord: Digitala kvitton, privatekonomi, informationsflöde 

 

Consumers today leave a fragment of information when they pay with their debit and 

credit cards. The aim of our work is to investigate ways to design a concept of a system in 

which digitally stored information that today is fragmented among several different 

holders, can be assembled into a system and made available to consumers. In our study of 

how a system for financial flow of information should be designed, we intend to study the 

present situation and the attempts made to alter it into a more informative reality. We 

intend to investigate the flow of information when a consumer pays by card, and the 

possible solutions regarding the design and transportation of digital receipts. A majority of 

the information of our digital consumption is today handled digitally. We pay bills and 

make purchases online with debit- and credit cards. Some of this information is available 

digitally for the parties involved. However, there is an essential element of information that 

is not being made available digitally to consumers. The digital receipt is a natural part of 

the whole that is our idea. The digital nature of the information creates opportunities for 

new services and markets, but the digital receipt also replaces the unwanted physical 

receipt. We found that there is an interest among consumers for the introduction of the 

digital receipt and the information that it enables. We have for this purpose created a 

conceptual design, and initiated a discussion on the future systems of private financial 

information. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Konsumenter lämnar idag ifrån sig ett fragment av information när de betalar med sina 

betal- och kreditkort. Informationen är idag utspridd på butiker, Internetbanker och andra 

platser där vi betalar med betal- och kreditkort. Vi inleder det här arbetet med en tro och 

förhoppning att denna information kan defragmenteras, sammanställas och göras tillgänglig 

konsumenterna. Vi tror även att med en sådan sammanställnig kan ny information skapas 

och ge möjligheter till nya tjänster och marknader. 

Ursprunget till vår uppsats är en idé om ett system som ger mer information om 

konsumenters privata ekonomi. Vi tror att detta skulle kunna möjliggöras om butiker skickar 

mer detaljerad information som komplement eller som ersättning för det fysiska kvittot. 

Genom historien har människan designat mekanismer för att utöka människans förmågor. 

Industrialiseringen som inleddes på 1700-talet tog denna princip till sin extrempunkt genom 

maskiner som kunde ersätta och förstärka människans förmågor. Mekaniska artefakter är 

stumma, de gör sina uppgifter precist och återkommande och de kan efterfölja endast ett par 

principer på ett sätt som ingen människa kan. Men de säger ingenting om hur många gånger 

de har utfört en viss uppgift eller hur de har utfört en uppgift. Det finns dock en skillnad 

mellan informationsteknologi och maskinteknologi. De enheter som automatiserar genom att 

översätta information till handling registrerar även data om de automatiserade aktiviteterna, 

något som ger nya informationsflöden. System för avskanning av varor i en butik levererar 

information som kan manipuleras, samtidigt som den hanterar själva avskanningen. Denna 

information kan inte bara manipuleras för att användas i marknadsanalyser, utan kan även 

användas för att uppdatera lagerstatus för varor. Därigenom är informationsteknologi, även 

om den används för att automatisera en aktivitet, inte stum. IT gör inte bara uppgifter utan 

genererar även nya informationsflöden (Zuboff, 1988). 

När vi handlar i butiker med betal- och kreditkort samlas informationen i butikens 

databaser, men konsumenter får endast ta del av en begränsad vy av den informationen. 

Resten får konsumenterna om de begär ut den, något vi endast kan göra en gång per 

kalenderår (PUL §26). Den information som ligger i butikernas databaser kan butikerna 

använda för att analysera köpevanor eller erbjuda personliga rabatter som till exempel, ICAs 

Mina varor1. Vi ställer oss frågan om informationen som åker in i butikernas databaser vid 

betalningar med betal- och kreditkort kan gå åt andra hållet. Vi ämnar designa ett koncept 

där butiken skickar vidare information om varje köp till ett system där konsumenterna kan få 

samma insyn i sina köpvanor som vi tror att butiken har idag. Detta är något som vi tror 

skulle kunna realiseras med hjälp av ett digitaliserande av det kvitto som vi idag får utskrivet 

i butiken där vi handlar. Vi gissar att vi inte är först med att tänka på ett sådant koncept, 

därför ämnar vi också att undersöka vilka ansatser som gjorts för att skapa en liknande 

situation som den vi vill skapa. 

                                                        
1
Ica svarar genom sin kundtjänst på frågan:"Kundspecifik marknadsföring, vad är det?" 27/5 2010 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt arbete är att designa ett koncept över ett system där digitalt lagrad 

information som idag ligger fragmenterad på hos flera olika förvaltare, kan samlas i ett 

system. Vi avser att studera hur konsumenter ställer sig till en digitalisering av kvitton och 

om det finns ett behov av informativa tjänster som kan skapas från utifrån dem. Vi avser även 

att ta fram ett koncept som visar en möjlig implementation av ett digitalt kvittosystem samt 

vilka tjänster som möjliggörs om ett sådant system existerade. Vi vill utreda befintliga 

informationsstandarder och dess lämplighet att användas till ett digitalt kvittosystem, samt 

hur de kan integreras. Vi behöver få svar på några frågor för att kunna uppfylla ovanstående 

syfte. 

 Hur ställer sig konsumenter till digitalisering av kvitton och en samlingsplats för 

utgifter? 

 Vilka designlösningar av en plattform som stödjer digitala kvitton är möjliga med 

befintlig teknik? 
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2. Metod 

2.1 Ansats 

I vår utredning gällande hur ett system för ekonomiskt informationsflöde bör utformas 

ämnar vi studera hur situationen ser ut i dagsläget. Vi tänker utreda hur informationsflödet 

ser ut när en konsument betalar med kort och vilka möjliga lösningar som finns när det gäller 

leverans av ett digitaliserat kvitto. För informationsinsamling tänker vi använda oss av en 

kvalitativ metod med hjälp av intervjuer med experter inom området som rör 

kortbetalningar. Som verktyg för att hitta information som rör befintlig forskning kommer vi 

att använda oss av elektroniska sökverktyg för att hitta artiklar om tidigare forskning i olika 

databaser som finns tillgängliga. Vi avser också att utreda vilka existerande lösningar för 

digitalisering av kvitton som redan finns genom att söka information online. 

När det gäller konsumenternas inställning till ekonomisk information och digitalisering av 

kvitton tänker vi använda oss av en kvantitativ metod eftersom vi söker efter en allmän 

uppfattning som delas av många. Vi vill också med vår undersökning kunna visa statistik över 

de svar och åsikter vi samlar in och väljer därför att göra vår undersökning med hjälp av en 

enkät. 

I designen av konceptet kommer vi använda oss av Internet och relevant litteratur för att 

söka information och utifrån den insamlade informationen kommer vi att använda oss av vår 

kreativitet och designförmåga till att konstruera ett koncept. Vi kommer att presentera 

resultatet av våra designval i text, figurer och specifikationer. 

Som helhet har vi valt att använda oss av en blandning mellan kvalitativ metod, kvantitativ 

metod och vår egen designförmåga för att uppfylla vårt syfte och besvara våra 

frågeställningar. 

2.2 Empiri kvalitativ metod 

I vår kvalitativa metodansats var en stor del av syftet att få information om dagens teknik av 

tekniskt kunniga människor, rörande möjliga lösningar att implementera ett digitaliserat 

kvitto med befintlig infrastruktur. Vi var även intresserade av att höra ifall det funnits några 

diskussioner rörande en digitalisering av kvitton. Våra frågor och funderingar var till stor del 

till för att utreda tekniken bakom korttransaktioner. Av den anledningen ansåg vi att det inte 

var nödvändigt att vända oss till en större grupp människor utan vi vände oss istället direkt 

till experter inom området. Våra intervjuer har vi utfört via telefon av den anledningen att det 

inte varit möjligt att träffa respondenterna i person på grund av geografiska avstånd. 

Frågorna vi ställt har varit av öppen form och vi har valt att samtliga vara närvarande vid 

intervjuerna som skett med en enskild respondent. Anledningen till att vi tillsammans 

närvarade var att vi ville kunna ställa så relevanta följdfrågor som möjligt, följdfrågor som en 

enskild intervjuare hade kunnat missa. 

2.3 Empiri kvantitativ metod 

Insamlingen av empiri enligt den kvantitativa metoden valde vi att göra med hjälp av en 

enkät (bilaga 1). Vi valde att till största delen använda oss av bundna svar i vår enkät 

eftersom vi ville ha möjligheten att visa statistik över respondenternas svar. Vi valde att 
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använda facebook som huvudsakligt källa till enkätdeltagare eftersom vi såg möjligheten att 

nå ut till många personer som har uppnått åldern som krävs för att ha ett betalkort. Vi fann 

det även troligt att facebook-användare skulle ge oss hög svarsfrekvens, eftersom vi tror att 

respondenter är mer benägna att svara när undersökningen utförs av bekanta. 

Svarsfrekvensen måste vara hög för att en enkät ska vara statistiskt godtagbar och bör ligga 

över 70 % för att enkäten överhuvudtaget ska ha legitimitet (Ejvegård, 2003). För att nå ut 

till vår målgrupp, det vill säga konsumenter med betalkort, på ett enkelt och bra sätt valde vi 

att göra enkäten Internetbaserad. Vi tror att det ökade vår svarsfrekvens då enkäten bara var 

ett klick bort. 

2.4 Metodkritik  

För att uppnå validitet i en undersökning krävs att det som mäts är relevant (Ejvegård, 

2003). Vad vi har mätt i vår enkätundersökning är konsumenternas inställning till en 

digitalisering av kvitton genom att fråga dem hur de ställer sig till en dem och vilka 

informativa tjänster de vill ha. Frågorna har varit slutna så konsumenterna har inte haft 

möjlighet att komma med egna åsikter vilket kan ses som en begränsning. Vi valde även att 

inte ge så mycket information eftersom vi inte ville ställa ledande frågor. På grund av detta 

har vi på några frågor fått en hög svarsfrekvens på alternativen kanske och vet ej, vi tror att 

detta kan ha berott på att respondenten inte fått klart för sig vad vi menat med frågan. 

Svarsfrekvensen var för låg för att vår enkätundersökning ska vara statistiskt säkerställd. 

Dock har vi uppmärksammat att den procentuella fördelningen mellan de olika 

svarsalternativ som fanns inte förändrades nämnvärt mellan de första 20 och de slutgiltiga 

202 svaren vi fick in, vilket höjer validiteten i vår undersökning då effekten av förskjutna svar 

blir till någon bråkdel av en procent (Ejvegård, 2003). Vi har inte haft möjlighet att göra 

någon bortfallsanalys eftersom vi inte vet vilka som inte svarat och vi hade inte med några 

öppna frågor i slutet där fingervisning om bristfällig frågeställning, oklara svarsalternativ och 

helt missade frågor hade kunnat framkomma. Någon egentlig svarsfrekvens kan vi inte heller 

redogöra för eftersom vi gjorde misstaget att maila ut enkäten till mailgrupper som vi endast 

fick ett fåtal svar från, samt att vi lade ut en länk till enkäten på ett öppet forum. Dock gjordes 

detta efter att vi fått in alltför få svar, från den ursprungliga målgruppen på facebook, för att 

uppnå validitet. 
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3 Redogörelse av dagens betalsystem 

Idag hanteras en majoritet av informationen om vår konsumtion digitalt. Vi betalar räkningar 

online och handlar med betalkort. En del av den informationen är också digitalt tillgänglig för 

de inblandade parterna. Det finns dock en väsentlig del av informationen som inte 

tillgängliggörs digitalt för konsumenterna. En stor del av informationen om våra inköp har 

förblivit tillgänglig endast i fysik form genom kassakvitton. Kassasystemen har utvecklats 

kontinuerligt och är idag sammanlänkade med både interna databaser och banker genom 

kortterminaler. Information om vad vi handlar, vem som handlar, och hur mycket artiklarna 

kostar finns således tillgänglig genom informationsteknologi i dagens kassasystem. Den 

information som konsumenterna kan se på sina kvitton, har alltså existerat i digital form och 

sedan analogiserats till fysik form. En viss del av informationen skickas dock digital till 

konsumenten via dennes bank. För att utreda hur betalningsinformationen transporteras 

från butik till bank tog vi kontakt med en av de större bankerna samt ett av de större 

företagen på kortterminaler i Sverige. På banken fick vi tag i en person som var tekniskt 

insatt i de system som tar emot korttransaktioner från butikerna, vi väljer att kalla honom för 

Daniel i den här uppsatsen. På kortterminalföretaget fick vi tag i en person som är väl insatt i 

den tekniska biten i deras kortterminaler och vi väljer att kalla honom för Stefan. Vi ställde 

även frågor om företagens framtidsplaner. 

3.1 Bankernas position och transaktioner 

Från vår intervju med Daniel på banken fick vi veta att en bank kan anta två olika roller i en 

betalningstransaktion. Dels en roll som kortutgivande bank och dels en roll som inlösande 

bank. En kortutgivande bank får sin roll genom att ge ut betalkort som är kopplat till en 

bankkunds konto. En inlösande bank får sin roll genom att skapa ett inlösenavtal med en 

butik som har minst en betalkortsterminal. Skillnaden mellan dessa två roller är att en 

kortutgivande bank har information om kunden och dess kortinformation, medan den 

inlösande banken inte känner till konsumenten över huvud taget. Lite förenklat kan man 

säga att den kortutgivande banken är länken mellan bank och konsumenter med ett betal- 

eller kreditkort och den inlösande banken är länken mellan butik och bank. Dock kan samma 

bank vara både kortutgivande och inlösande bank. Vi fick även veta att det finns en term som 

kallas closed loop, det betyder att om den aktuella butikskunden har fått sitt kort utfärdat 

från samma bank som butiken har ett inlösenavtal med uppstår en så kallad closed loop. Det 

vill säga en transaktion där endast konsumenten, butiken och banken är inblandad. 

Vi undrade vad som händer när man drar sitt kort i en butik och vi presenterade vår 

fundering till både Daniel och Stefan. Stefan berättade att innan informationen lämnar 

terminalen måste den få ett belopp från ett kassasystem och den information som till slut 

skickas iväg till kortutgivande bank är: kortnummer, giltighetstid och belopp. På banken 

kontrolleras informationen och sedan kontrollerar banken att det finns täckning för beloppet 

på kontot som är kopplat till kortet. Finns det täckning för beloppet görs det en reservation 

på kontot och reservationen får ett kontrollnummer. När det är gjort ska transaktionen 

slutföras och för det finns det olika tekniker. De tekniker som Stefan nämnde var två-trans-

förfarande och en-trans-förfarande. Skillnaden mellan dessa är att två-trans-förfarandet 

betyder att terminalen samlar ihop alla transaktioner och skickar in dem på kvällen. Den 
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andra tekniken, en-trans-förfarande, innebär att transaktionen hamnar på inlösande bank. 

Efter dagens slut gör butiken ett så kallat dagsslut där man meddelar banken att de kan 

släppa de transaktionerna till utbetalning. 

Daniel svarade att butiken levererar korttransaktioner till sin inlösande bank som i sin tur 

betalar ut pengar till butiken. Den inlösande banken skickar sedan vidare 

korttransaktionerna till ett så kallat clearing-nätverk. Dessa kan vara VISA, MasterCard eller 

någon nationell betalkortsvariant. Den inlösande banken säger att de här kortköpen och de 

här kortnumren har vi betalat ut pengar för och vi vill ha tillbaka de summorna. Då går 

informationen vidare till den kortutgivande banken som betalar pengar till den inlösande 

banken och cirkeln är sluten. Det är alltså ett nollsummespel mellan inlösande bank och 

kortutgivande bank. Samma summa pengar som inlösande bank lägger ut, ska de ha tillbaka 

av den kortutgivande banken. Den information som går från butik till inlösande bank och 

senare till kortutgivande bank är: kortnummer, köpbelopp, butikens namn och ort. Plus en 

hel del teknisk data. 

Vi undrade också vad som händer med den information som banken tar emot från både 

butiker och inlösande banker. Daniel förklarade att en korttransaktion inte ”dör” förrän efter 

sex månader efter köpdatumet och det är enligt regler för kortbetalningar. Sex månader är 

enligt Daniel, den tid man har som konsument att reklamera ett köp. Om informationen 

sparas efter sex månader fick vi inget svar på. 

Det är ett samarbete mellan svenska banker som har kommit överens om vilken 

information som skall skickas från terminalerna till kortutgivande bank så att detta blir 

standardiserat. Stefan bekräftade att det går att utöka fälten i paketen där informationen 

skickas, något som skulle möjliggöra ett digitalt kvitto. Stefan belyste dock att det är många 

stora aktörer som måste komma fram till en gemensam lösning för att digitala kvitton ska bli 

en verklighet. 

Vidare hade vi en fundering kring den infrastruktur som stöder korttransaktioner idag. 

Behöver bankerna idag göra någon förändring i termer av ny teknik eller går det rent 

teoretiskt att skicka digitala kvitton med dagens teknik. Daniel berättar att det ligger hos 

butikerna. De flesta terminaler är idag uppringda så butikerna har inte riktigt den bandbredd 

som kan behövas för att skicka den extra information som ett digitalt kvitto skulle innebära. 

Och det är en kostnadsfråga för butiken. De betalar i princip ingenting för sitt 

telefonabonnemang i dagsläget så en uppringd terminal är så pass mycket billigare än en 

bredbandsterminal, menar Daniel. Men det är inte säkert att det kommer vara så för all 

framtid i och med att bredband blir billigare och billigare. 

3.1.2 Alternativa betalningslösningar 

Vi funderade också om Daniels bank hade funderat på alternativa betalningssätt, till exempel 

betalning med mobiltelefon. Daniel svarade att VISA och MasterCard ständigt tittar på nya 

betalningstekniker. Betalning med mobiltelefon har testats för ett par år sedan men lades ner 

på grund av att på den tiden var det mycket hårdvara i telefonerna och en telefon hade en 

produktcykel på cirka sex månader. Sen kom telefontillverkarna eller operatörerna med en ny 

produkt som måste certifieras och testas, och när det handlar om pengar och banker får det 

inte bli fel, menade Stefan. Nu är telefonerna lite mer som datorer där man kan installera 

certifikat. I USA har man kopplat en kortläsare till en Iphone som man kan använda som 

”kassaapparat”. Den lösningen skulle dock inte fungera i Europa eftersom det är lag på EMV, 
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det vill säga att kortterminalerna ska kunna ta emot ett chip. Det finns dock lite andra 

lösningar med mobiltelefoner menar Daniel. Till exempel ett svenskt företag som heter 

Payex2. Där har man en egen virtuell plånbok som man får betala in pengar till, sen får man 

koppla ett kort till den plånboken. Men Payex blir en closed-loop-lösning, du lägger in pengar 

på deras konto som du sen får handla för. 

3.1.3 Information och Integritet 

Ett vanligt förekommande orosmoment när personlig information ska transporteras och 

lagras digitalt är att den ska missanvändas. Därför frågade vi om det var möjligt att bygga ett 

system som döljer kundens köpinformation för banken. Daniel svarade att i sådana fall måste 

man kryptera informationen. I dagsläget krypteras den information som skickas från 

terminalen med hjälp av PIN-koden. Det första som händer efter att man har tryckt in sin 

PIN-kod är att terminalen anropar den krypteringsalgoritm och de nycklar som tillhandahålls 

i terminalen. Så en sådan krypteringsmekanism finns redan, men den används främst till att 

kryptera små, korta strängar menar Daniel. Ska man då kryptera ett kvitto som innehåller 

mycket mer information, måste man titta på någon annan teknik. Secure socket layer (SSL) 

eller liknande, till exempel. Skulle man använda SSL dyker nya problem upp, kortutgivaren 

behöver till exempel lägga in sina krypteringsnycklar i den inlösande terminalen. Skulle det 

här bli en global lösning så måste en kortutgivande bank i Spanien som har kortkunder i 

Sverige kunna läsa ett svenskt kvitto på svenska. Där skulle det kunna fallera på 

internationella betalningar, tror Daniel. Men på nationella betalningar där alla förstår vad 

kvittot innehåller, blir det betydligt enklare. 

3.1.4 Internetbanken 

Bankens Internetbank och dess framtid var en annan fundering vi hade. Vi undrade vad 

nästa steg var för Daniels banks Internetbank. Han svarade att banken ständigt jobbar med 

att utveckla Internetbanken. Han säger att deras Internetbankapplikation för telefoner har 

blivit mycket populär och han trodde att de kommer jobba vidare med sådana produkter. 

Daniel berättade även att han inte hade hört talats om någon diskussion kring digitalisering 

av kvitton men att det fanns vissa branscher som hade haft önskemål om att få detaljerad 

information kring köp. Till exempel har några resebyråer blivit tillfrågade av företag om de 

kan skicka detaljerad information om företagsresor och det har VISA och MasterCard 

utvecklat ett gränssnitt för. Dock berättade Daniel att han hade svårt att se att man skulle 

börja skicka detaljerad information från Ica eller Coop, om det inte handlar om en closed-

loop-lösning. Rent teoretiskt skulle Daniels bank kunna göra en closed-loop-lösning för ett 

digitalt kvitto om de ansåg att det är något att satsa på, men någon sådan diskussion har inte 

förts. 

3.1.5 Kreditkortbolag 

VISA och MasterCard verkar ha ett finger med i det här transaktionsspelet, vi frågade Daniel 

om det var dessa två kreditkortbolag som bestämmer vilken information som 

transaktionerna innehåller. Daniel menar att det är så om man routrar trafiken genom dem, 

vilket man gör i de flesta fallen. Eftersom korten ska fungera över hela världen måste 

informationen se ut på ett visst sätt. Men man kan också hitta på egna, nationella, varianter. 

                                                        
2
http://www.payex.se 
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Då måste inte informationen gå genom kreditkortbolagens system utan Swedbank, till 

exempel, kan tappa av de kort som de har gett ut och används i en butik som har Swedbank 

som inlösande bank. Då behöver inte informationen gå genom kreditkortbolagens system, 

utan informationen går inom en så kallad closed loop. Men det är kreditkortbolagen som 

sitter lite i förarsätet om man säger så, avslutar Daniel. 

Kreditkortbolagen är helt klart intressenter när det kommer till digitala kvitton. Som 

Daniel sa så är det dessa företag som kontrollerar vilken form av information som skickas 

mellan inlösande och kortutfärdande bank. Vi har gjort flera försök att kontakt företagen 

men den enda kontakten vi har fått har bestått av e-mailkommunikation med Visas pr-

ansvarige i Sverige som i sin tur hänvisat oss till Visa i London. Tyvärr har vi inte fått någon 

respons när vi försökt kontakta Visas Londonkontor och frågor gällande möjligheten att 

införa digitala kvitton utifrån deras perspektiv lämnas obesvarade. 

3.2 Butiken 

Vår ambition var att komma i kontakt med någon av de större butikskedjorna i Sverige och vi 

valde att vända oss till ICA eftersom det är den största organisationen inom 

dagligvaruhandeln i Sverige. Precis som med kreditkortsbolagen har försöken att kontakta 

någon person med auktoritet att besvara våra frågor varit resultatlösa. Vi har dock under 

tiden insett att butikskedjorna egentligen inte påverkas särskilt mycket vid införandet av 

digitala kvitton, och det som krävs i butikerna är snarare en uppdatering av kortterminalen 

och kassaregistret. I utredningssyfte hade det varit intressant att höra butikskedjornas åsikter 

och höra vilka invändningar de kan ha mot digitala kvitton, men efter misslyckade försök att 

få en dialog med butikskedjorna har vi valt att bortse från butikernas åsikter. 

Figur 1: Figuren visar mellan vilka instanser och i vilka skeden betalningsinformationen 

flödar under transaktioner från inköp med betal- eller kreditkort. 
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3.3 Ansatser som gjorts för implementering av nya system 

Vi är inte de enda som uppmärksammat ett behov av både digitala kvitton och ett system för 

hantering av privatekonomi och flera initiativ har utformats och vissa har även varit väldigt 

framgångsrika. 

Det finns idag företag som erbjuder alternativ till det fysiska kvittot. De tjänster som vi har 

upptäckt bygger alla på likartade koncept som innebär att både butiken och konsumenten 

ansluter sig till kvittoföretaget. När konsumenten har handlat i den anslutna butiken skickas 

kvittot till kvittoföretagets server. Konsumenten kan därefter komma åt sina kvitton från 

företagets hemsida. AllEtronic är ett amerikanskt företag som erbjuder en sådan tjänst och 

Kvittar är ett svenskt alternativ vars koncept i stort sett är identiskt med AllEtronics. 

Tjänsten som både AllEtronic och Kvittar erbjuder är en digital klon av det fysiska kvittot och 

innehåller ingen ny information, utan bygger sin affärsidé på fördelarna med det 

digitaliserade kvittot. Kvittar.se har uttryck nyttan av det mervärde som ett digitaliserat 

kvitto ger och påstår att indexeringen av det digitaliserade kvittot gör att det blir enkelt att 

hitta det man söker och man kan på så vis lätt skaffa en överblick över hur de ekonomiska 

resurserna spenderas. 

Mint.com är ett amerikanskt företag som erbjuder imponerande tjänster. När du skapar 

ett konto på Mint kan du ansluta dina banker, betalkort, spar och lånekonton. Deras system 

ger användaren möjligheten att märka sina inkomster respektive utgifter till valbara 

kategorier, det är också möjligt att märka inkomstkällor till en kategori så att en viss mån av 

kategoriseringsautomatik av transaktioner kan skapas. Till exempel kan ett visst café märkas 

till en restaurangkategori. Mints system har också en "gissningsfunktion", vilket innebär att 

system själv kopplar transaktioner till vissa kategorier. Dessa gissningar baseras på vilken typ 

av butik eller säljare som transaktionen begärts ifrån. Mint kan på detta sätta skapa statistik 

över användarens ekonomi. De finns ytterligare en positiv egenskap med Mints modell. Det 

är inte en bank utan ett fristående företag som därmed kan erbjuda användarna lån och 

spartjänster från olika banker. Det vill säga en bred produktjämförelsefunktion som inte vore 

en logisk funktionalitet som en enskild bank kan erbjuda. Med andra ord, om en bank 

erbjuder en bankkund produktjämförelser är det i bankens intresse att dess egna tjänster inte 

Scenario 1 
1. Artiklarna registreras i kassan 
2. Konsumentens kortnummer, pinkod,           
giltighetstid och köpbelopp skicka till inlösande 
bank via kortterminal 
3. Konsumentens kort tillhör inte inlösande 
bank. Informationen skickas vidare till 
bankkortsleverantör. 
4. Bankkortleverantören vidarebefordrar 
information till kortutgivande bank 
5. Kortutgivande bank bekräftar att kunden är 
god för beloppet och reserverar summan 
6. Bankkortsleverantören vidarebefordrar 
bekräftelsen till inlösande bank 
7. Inlösande bank vidarebefordrar 
bekräftelsen till butik 
8. Konsumenten får kvitto på köpet 
9. Kortutgivande bank överför belopp till 
butikens konto på inlösande bank 
10. kortutgivande bank överför belopp till 
inlösande bank 

 Scenario 2 
1. Artiklarna registreras i kassan 

2. Konsumentens kortnummer, 

pinkod, giltighetstid och köpbelopp 

skicka till inlösande bank via 

kortterminal 

3. Konsumentens kort tillhör 

inlösande bank. Banken reserverar 

beloppet 

4. Konsumenten får kvitto på 

köpet 
5. banken överför belopp till 
butikens konto 
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jämförs med bättre alternativ. Ett svenskt försök till en samlingsplats för ekonomisk 

information är ett projekt som drivs av Tieto och kallas The Frank Bank. Deras lösning riktar 

sig, enligt dem själva, mot morgondagens konsumenter. The Frank Bank bygger precis som 

Mint.com på att konsumenten själv taggar köpen på sitt kontoutdrag. The Frank Bank är till 

skillnad från Mint ett banksystem som inte bara genererar statistik utan även är förvaltare av 

användarnas bankkonton som informationen tillhör. 

3.4 Utvärdering av befintliga ansatser 

AllEtronic och Kvittars koncept innehåller en del brister som kan bli ett hinder för 

implementering och att tjänsten verkligen kommer att nyttjas av konsumenten. Koncepten 

förutsätter nya kanaler mellan butik och konsument, inte nyttjande av den befintliga 

infrastrukturen som existerar idag. Detta har visat sig vara en försvårande faktor för 

realiserande av nya system (Hanseth, 1997). Att skapa en digital klon av det befintliga kvittot 

löser endast problemet med det fysiska kvittot och tillför inget funktionellt mervärde för 

konsumenten. Kvitton kan således innehålla olika artikelnamn för samma artikel beroende 

på i vilken butik inköpet skett, och innehåller inte heller någon information om vilken 

artikelkategori som varje artikel tillhör. Detta innebär att kvittoinformationen blir svår att 

använda till ytterligare ändamål och kräver en systemfunktion som kategoriserar artiklar 

utifrån artikelnamn. Konsumenten måste även själv exportera den information som de 

digitala kvittona bär från företagets hemsida och själv sammanföra och organisera den med 

övrig data om konsumentens ekonomi för att skapa en tydlig ekonomisk översikt. Detta 

koncept tar därmed inte till vara på de möjligheter som ett digitalt kvitto medför. Att samla 

konsumentens alla kvitton digitalt på en och samma plats är en bra tjänst, men vi tror att en 

digitalisering av kvittot kan tillföra mer än så. 

Problemet med Mint, och även de system som planeras för framtiden är att de inte är 

tillräckligt automatiserade och precisa. Detta system fungerar till en viss grad men har en 

stor brist som vi ser det i sin oförmåga att precisera varje köpt artikel till en viss kategori, 

eftersom Mint istället kopplar olika kategorier till olika butiker. Vi kan se att affärer och 

butikskedjor blir allt mer mångsidiga och säljer allt fler varutyper. Man kan till exempel köpa 

hemelektronik på klassiska livsmedelskedjor som Ica och COOP. Med en sådan modell som 

Mint.com erbjuder, hamnar inköp i forma av tobak, mat och hemelektronik som är 

införskaffade från samma butik i samma kategori. Mint löser inte heller problemet med de 

fysiska kvittona. Detta är dock en fördel i ett implementations-perspektiv då de skapar sin 

tjänst utifrån den information som är tillgänglig via en konsuments betalkort idag. 

Informationen är dock inte detaljerad nog, och anledningen till att Mint inte kan precisera 

användarnas utgifter. 

Vi tror att det ena behöver det andra för att uppnå det hela. Det vill säga att bristen i Mint 

och The Frank Banks koncept är att informationen som ingår i betalningstransaktioner idag 

är otillräcklig för att skapa en fullständig ekonomisk överblick på ett automatiserat sätt. Det 

digitala kvittots förutsättningar behövs för att uppnå detta. Kvittar.se har inte uttryckt den 

form av privatekonomiskt funktionalitet som Mint erbjuder, utan endast den översikt som 

enkel sökning och indexering av kvitton innebär. Kvittar är i dagsläget inte satt i drift och är 

under utveckling. 

De strukturella lösningarna från de ovannämnda företagen omfattar inte både digitala 

kvitton och privatekonomiska funktioner. Vi tror inte heller att Mints koncept är optimalt 



11 

 

även om de får tillgång till de digitala kvitton i det utförande som erbjuds från AllEtronic och 

kvittar, eftersom de inte omfattar en standardiserad artikelbenämning och 

kategoritillhörighet. Vi kan dock inte utesluta att ett system som förmår att ta fram ytterligare 

information om en artikel utifrån dess artikelnamn, men vi tror att ett sådant system blir 

svårt att konstruera, med tanke på det enorma utbudet av artiklar och det stora tillflödet av 

nya artiklar. Vi vill inte säga att det är ett omöjligt system men vi vill tro att det finns enklare 

möjligheter. 

 

I det här kapitlet har vi utrett hur betalsystemen fungerar idag och vilka ansatser som gjorts 

för att realisera nya sätt att samla in privatekonomisk information. Vi kan se att hälften av de 

system vi har beskrivit inte är implementerade än utan fortfarande är i konceptstadiet, men 

vi tycker att vi kan urskilja ett ökande intresse för tjänster som rör privat ekonomi. I nästa del 

presenterar vi studie för att undersöka vad konsumenter anser om en digitalisering av kvitton 

och vilken information de är intresserade av. 
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4 Konsumenterna 

4.1 Enkätundersökning 

Trots att intresset för digitala kvitton och samlingsplatser för privatekonomisk information 

verkar finnas, ville vi  undersöka om så var fallet. Därför gjorde vi en mindre 

enkätundersökning bland användare på facebook. Enkäten bestod av frågor som rörde 

respondenternas ekonomiska förhållningssätt, och om det fanns intresse för digitala kvitton 

samt vilka typer av tjänster de var intresserade av (bilaga 1).  

4.2 Resultat av undersökningen 

Vi fick in 202 svar på enkätundersökningen och kunde enkelt avgöra att de flesta 

respondenter (99 %)  hade både betalkort och Internetbank som användes regelbundet. 5,4 % 

av respondenterna sparade aldrig och 49 % sparade sällan sitt kvitto i mer än 24 timmar. 

Som motsats var det 7,4 % som alltid och 38,1 % som ofta sparade sina kvitton i mer än 24 

timmar efter köpen. Vi passade även på att fråga i vilket syfte de sparade sina kvitton. Frågan 

var av öppen natur och det var klart och tydligt att den stora majoriteten sparade dem för 

garanti, ångerrätt samt returer av olika slag. Andra alternativ som fick lite högre frekvens var 

bokföring, avdrag och de som ville se vad, var och för hur mycket de handlat. De digitala 

kvitton som vår ide utgår från går att använda just i dessa avseenden. Av totalen kunde vi se 

att 64,1 % av respondenterna någon gång hade velat returnera en vara, men upptäckt att 

kvittot var borta. Detta gav oss en fingervisning till att det finns en poäng med digitala kvitton 

eftersom kvittot, vid de tillfällen som en varuretur varit önskvärd, hade funnits sparat 

digitalt. På frågan om respondenterna ville att om möjligheten fanns skulle ett digitalt kvitto 

skickas till deras Internetbank, var en klar majoritet (86,6 %) positivt inställda. Här ser vi att 

det finns ett klart intresse hos konsumenterna för digitala kvitton. 

Konsumenter som var väldigt medvetna om hur de spenderade sina pengar var 24,9 % av 

respondenterna och ganska medvetna uppgick till 51,2 %. Andelen som var ganska medvetna 

eller väldigt medvetna uppgår totalt till 76,1 % vilket var större andel än vi väntat oss. På 

frågan rörande om respondenten ville ha sammanställd information rörande deras inköp 

svarade 55,7 % ja, medans endast 9,5 % svarade nej. Nästan 30 % svarade kanske och 5 % 

svarade vet ej, att vi fick så stor andel osäkra svar tyder på att vi kan ha varit otydliga i vår 

frågeställning och att vi borde ha varit mer klara över vilken slags information och över vilket 

medium informationen ska skickas. Den stora skillnaden mellan positivt och negativt 

inställda ger oss trots den höga andelen osäkra en fingervisning att majoriteten vill ha 

information om sina inköp. 34,8 % av respondenterna trodde dock att sammanställd 

information kring deras inköp skulle påverka hur de konsumerade och 44,3 % trodde att det 

kanske skulle göra det. Det var endast 17,9 % som trodde att det inte skulle göra det. 

Intressant var att hela 55 % ville få tips om alternativa produkter utifrån deras egen 

konsumtion medans endast 16,3 % var emot sådan information. På följdfrågan svarade 35,5 

% att de trodde att tips om alternativa produkter skulle påverka deras konsumtion och 50,5 % 

att den kanske skulle påverka deras konsumtion. 32,3 % av respondenterna var oroliga för att 

information kring deras kortköp skulle kunna missbrukas, offentligöras, säljas vidare eller 

annan typ av integritetskränking, 38,4 % var inte oroliga samt 24,2 % kanske var oroliga. Här 



13 

 

finns en tanke att konsumenterna skulle vara tryggare om banken som redan har bra inbyggd 

säkerhet hanterade kundernas digitala kvitton istället för en tredjepart. Frågan ställdes dock 

inte i enkäten och vi kan därför inte dra någon sådan slutsats. Vi ställde flera frågor rörande 

vilka typer av ekonomisk information och funktionalitet respondenterna skulle vilja ha av, 

och bad dem värdesätta dem enligt intressegrad mellan ”ointressant” och ”mycket 

intressant”. Resultatet visas i tabellen nedan. 

 

14. Detaljerad Information om alla dina kortbetalningar: Var, vad och när du handlat 

och hur mycket varje artikeln kostade 

15. Statistik över din konsumtion i produktkategorier (t.ex. tobak, mat, kläder, bensin) 

16. Prognoser som visar hur mycket du kommer att spendera i framtiden, baserat på 

tidigare inköp. 

17. Digitala kvitton från dina inköp 

18. Produktjämförelser: möjligheten att jämföra butikspriser och alternativa produkter. 

19. Budgetering: Möjligheten att skapa en budget utifrån dina inkomster och utgifter. 

4.3 Slutsatser från undersökningen 

Från vår studie kan vi dra slutsatsen att intresset för digitala kvitton är klart intressant bland 

våra respondenter, och att informationen som kan skapas och tilldelas dem är önskvärd. 

Kvitton används idag som bevis för ett köp när en vara ska returneras, redovisas i bokföring, 

försäkrings-syfte och för att konsumenten vill följa upp sina köp. Alla dessa kvalitéer som 

ingår i dagens kvitton ska finnas med i det digitala kvittot. 

Utifrån den information vi har hämtat in genom att undersöka hur dagens betalsystem 

fungerar, vilka ansatser som har gjorts för digitala kvitton, samlingssystem för 

privatekonomisk information samt hur konsumenter ställer sig till en digitalisering av kvitton 

och möjligheten att få dessa samlade på en plats, kan vi påbörja designarbetet av ett koncept 

för digitala kvitton. 
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5 Konceptuell design av det digitala kvittot 

I Sverige och i många andra länder är det lag på att en affärsuppgörelse mellan två parter ska 

verifieras med ett kvitto. Enligt kassaregisterlagen3 måste kvitto alltid tas fram och erbjudas 

kunden. Kassaregisterlagen kan tolkas som att kvittot måste redovisas för kunden, men att 

inget kvitto behöver skrivas ut. Kvittot är ett bevis på att en vara eller tjänst mottagits 

och/eller betalats för. Ett kvitto som bekräftar ett köp innehåller information om säljarens 

namn, organisationsnummer, butikens adress, varans beteckning och antal, klockslag och 

datum samt belopp och moms. Organisationer måste alltid spara kvitton eftersom alla 

utgifter och inkomster ska registreras och verifieras i bokföringen. Kvittot som först existerat 

i digital form ska efter att det skrivits ut återigen matas in i organisationens 

bokföringsprogram. 

Det digitala kvittot blir en naturlig del i den helhet som vår idé utgör. Dels för att den 

information som ett digitalt kvitto kan innehålla skapar mängder av möjligheter till att 

generera ny information om människors konsumtion, men även för att digitalisering ersätter 

det oönskade fysiska kvittot. Det initiativ till digitala kvitton som gjorts är skapade utifrån 

principer som inte är kompatibla med vår vision. Detta har inneburit att vi inte kan använda 

deras strukturella uppsättning och därför måste vi skapat en egen konceptuell konstruktion 

för ett digitalt kvitto. Vi har identifierat vissa grundläggande egenskaper som det digitala 

kvittot bör ha för att de ska fungera som vårt totala koncept kräver. 

 

Information - Kvittot ska innehålla den information om inköpen som lagen kräver och 

konsumenten behöver. Kvittona ska kunna levereras direkt till konsumenten. 

Standard - De mottagande systemen måste förstå kvittoinformationen. Kvittonas data eller 

metadata måste göra det möjligt för systemen att identifiera artiklar och artikelkategorier. 

Transport - Kvittot ska vara utformat så att det kan transporteras via de befintliga 

kanalerna från butik till konsument. 

Implementering - Övergången från det fysiska kvittot till det digitala bör innebära så små 

förändringar och insatser som möjligt för alla inblandade parter 

5.1 Informationsstandard och produktidentifiering 

En förutsättning för digital kvitton är att informationen följer en standard, det vill säga att en 

artikel har samma benämning och kategoritillhörighet oavsett var du handlar. 

Konsumenterna ska inte aktivt behöva kategorisera de olika artiklar som inhandlats, utan 

detta bör ske per automatik. Hur ska den automatiska kategoriseringen uppnås? I 

utredningsarbetet har vi studerat olika alternativ att göra detta på. En tanke var att butikerna 

skickar kategori för varje enskild vara i det digitala kvittot. Alternativet innebar att 

kategoriseringen av varorna hade hämtats ur butikens egna system. Vi valde dock bort 

alternativet eftersom det skulle kräva likriktning av varukategorier butikerna emellan, vilket 

skulle vara besvärligt, eftersom det skulle inneburit stora förändringar i de flesta av 

                                                        
3Lag (2007:592) om kassaregister 9§ ”Vid varje försäljning skall ett av kassaregistret framställt 
kvitto tas fram och erbjudas kunden”. 
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butikernas interna system. 

Det finns dock redan en väletablerad gemensam märkning för så gott som alla 

industritillverkade produkter som tillämpas idag, nämligen sträckkoden, European Article 

Number (EAN). Vi undersökte vilken information som gömmer sig bakom siffrorna och 

upptäckte att all den information som vi eftersträvar redan finns tillgänglig och dess utom är 

internationellt standardiserad och väletablerad. 

GS1: organisationen bakom streckkoden som arbetar för implementation av standarder 

och lösningar i syfte att underlätta global handel. GS14 har en standard för 

produktklassificering, Global Product Classification (GPC). 

Flertalet branscher har tidigare utvecklat egna koder för klassificeringar som varit allmänt 

accepterade inom den egna branschen och landet. GPC erbjuder en standard som är bransch 

och gränsöverskridande vilket minskar risken för missförstånd mellan handlare. GPC kan 

användas inom varje försäljningsled och ur varje GPC kod kan produktfamilj, produktklass 

och varugrupp hämtas. GPC koden är en del av GDSN (Global Data Synchronisation 

Network) som är uppbyggt kring GS1 Global Registry®, GDSN certifierade datapooler, GS1 

Data Quality Framework och GS1 Global Product Classification som i kombination skapar en 

säker och löpande synkronisering av tillförlitlig data. Med tillförlitlig menas att datapoolerna 

hela tiden är uppdaterade med aktuell information och håller en hög datakvalitet. Alla 

enskilda artiklar har ett identifikationsnummer så kallat GTIN5 nummer, även kallat EAN. 

GTIN står för Global Trade Item Number och är en internationell standard som identifierar 

en artikel, konsumentförpackning eller logisk enhet. En artikel som märks med GTIN får ett 

unikt nummer och artikeln kan aldrig förväxlas med en annan. GTIN används över hela 

världen och administreras även det av GS1. Systemet fungerar på följande sätt: 

Figur 2: Informationsflöde GDSN 

1. Load Data: Säljaren registrerar produkten och företaget i sin data pool. 

                                                        
4
http://www.gs1.se/sv/ 

5
http://www.gtin.info/ 
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2. Register Data: En liten del av dessa uppgifter skickas till GS1 Global Registry®. 

3. Request Subscription: Köparen skickar en begäran om uppgifter via sin egen data pool. 

4. Publish Data: Säljarens data pool publicerar den begärda informationen till köparens 

data pool där data sparas. 

5. Confirm & Inform: Köparen skickar en bekräftelse till säljaren via sin data pool till 

säljarens datapool, som underrättar leverantören. 

GTIN kodens nummer är det som används för att göra förfrågningen till GS1 Global 

Registry® och är det nummer som läses av i från artiklarnas streckkoder. För att uppnå 

funktionaliteten med automatisk kategorisering av inköpta varor i systemet behöver det 

digitala kvittot bara innehålla GTIN nummer och belopp. Systemet som är anslutet till GDSN 

hämtar sedan GPC informationen och kan på så sätt kategorisera de individuella produkterna 

på ett vedertaget standardiserat sätt. GPC koden består av åtta siffror, systemet behöver bara 

de två första för att utläsa produktkategorierna. Exempel på produktkategorier är: 

83000000 Byggprodukter 

74000000 Camping 

65000000Datorteknik 

77000000 Fordon 

51000000 Hälsovård 

50000000 - Livsmedel/Drycker/Tobaksprodukter 

GDSN begränsar sig inte till fysiska varor utan kan även användas till att representera 

tjänster. En begränsning med GDSN är att alla varor som finns i handeln inte är registrerade 

hos GDSN. En kaffe och bulle på ett café finns med all säkerhet inte registrerade. I de fall där 

informationen inte finns har användaren av systemet möjligheten att tagga sin inköp 

manuellt. 

 

Figur 3: Bilden visar en del av den information som kan hämtas med GTIN där databasen 

representerar köparens datapool. 

5.2 Konceptuell kvittodesign 

Designen av det digitala kvittot omfattar enbart den information kvittot består av. Den 

estetiska utformning som presenteras för konsumenten behöver inte vara standardiserad och 

är därmed oväsentlig i vår koncept. Ett kassakvitto mellan näringsidkare och konsument ska 

enligt kassaregistrets föreskrifter(28 §) innehålla dessa informationsposter: 
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1. Företagets namn och organisationsnummer eller personnummer 

2. Den adress där försäljning sker 

3. Datum och klockslag för försäljningen 

4. Löpnummer för kassakvitto ur en obruten stigande nummerserie 

5. Kassabeteckning 

6. Artikelnamn och antal varor som sålts 

7. Antal tjänster som sålts 

8. Försäljningsbelopp 

9. Den mervärdesskatt som belöper på försäljningsbeloppet 

10. Mervärdesskattens fördelning på olika skattesatser 

11. Betalningsmedel 

12. Kontrollenhetens tillverkningsnummer 

13. Kontrollkod enligt Skatteverkets föreskrifter6 om kontrollenhet till kassaregister 

 

Ett digitalt kvitto måste precis som det fysiska kvittot bära denna information, men eftersom 

vår avsikt med det digitala kvittot är att skapa möjligheter till sammanställd information över 

konsumenternas utgifter, är de ovannämnda informationsposterna otillräckliga. Ytterligare 

information som bör ingå i ett kvitto är pris för varje enskild artikel och standardiserade 

artikel- och kategoribenämningar. I detta avseende blir implementations-problematik en 

viktig faktor i designvalet. 

Om den nya datan ska kunna användas och tolkas effektivt och enhetligt av olika parter 

krävs det att datan följer en standard. Det vill säga att artiklar och kategorier måste ha exakt 

samma benämning oavsett var man handlar. Detta för att undvika problem när olika 

banksystem ska läsa och tolka datan. Eftersom olika butiker kan ha olika benämningar för 

likadana produkter ser vi ett hinder för implementering av ett digitalt kvitto om det innebär 

butikerna måste följa en extern standard. 

Att etablera en standard för hur artiklar ska benämnas och kategoriseras kan bli en 

omständig process, både på nationell och framförallt internationell nivå. Den information vi 

eftersträvar kan hämtas ur GS1:s informationsbank via artiklarnas sträckkoder(EAN). 

Därmed vill vi komplettera informationspost sex i den rådande standarden med den EAN-

kod som varje artikel har. Informationspost sex omfattar då: artikelnamn(näringsidkarens 

benämning), artikelpris, EAN-kod och antal varor som sålts. Utifrån EAN-koden kan 

systemet automatiskt hämta artikelkategori och artikelnamn. Butikerna behöver genom den 

här lösningen inte förändra sina artikelbenämningar, eller införa kategorier och koppla dessa 

till varje artikel så den önskade informationen är existerande metadata till varje EAN-kod. 

 

                                                        
6 Skatteverkets föreskrifter 2009:2 
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Kvitto nr: 123 
 
ICA Supermarket 
Ålidhem Centrum 
S-90730 Umeå 
STN.NR: 41011 ORG.NR:24-794000-1063 
R 002-047289 20100519 18:02 OPER 222 

Tel : 090 – 42343523 
Term: 45435-43545-43534-6436 
2010-4-25 16:48 
 
KORTKÖP 
2 st Mjölk 1L – 9.90 sek EAN: 71384776905789 
1 st Skor – 199.00 sek EAN: 71389035678445 
1 st Frukt - 23.50 sek EAN: - 

Figur 4: Ovan visas ett exempel på hur ett digitalt kvitto kan vara utformat. All den 
information som ett fysiskt kvitto innehåller, EAN för varje artikel samt ett unikt nummer 
är inkluderat. Kvittona kan med denna information organiseras efter butik, datum eller 
plats. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Ovan visas hur varje artikel kan kategoriseras genom EAN och GS1:s databas. På 
så sätt kan varje artikelköp kopplas till rätt kvitto. 

  

Inköp Drivmedel 

Omärkta 
artiklar 

1 st Frukt - 23.50 sek | ICA 25-04-2010 
| Kvitto: nr 123 

Kläder 1 st Skor – 199.00 sek | ICA 25-04-
2010 | Kvitto: nr 123 

Livsmedel 2 st Mjölk 1L – 9.90 sek | ICA 25-04-
2010 | Kvitto: nr 123 

Konsum 12-04-2010 | Kvitto: nr 122 
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6 Diskussion 

6.1 Framtida tillämpningsmöjligheter 

Vår konceptuella kvittodesign är skapat för ett större syfte än att bara verka som en klon av 

det fysiska kvittot. Hur vår design tillsammans med andra informationsflöden kan tillämpas i 

framtiden i ett informationssystem har genomsyrat vårt arbete och tankar under hela 

uppsatsarbetet.  

Figur 6: Tabellen visar olika informationstyper och funktioner som kan bli möjliga att 

tillgängliggöras digitalt för konsumenter efter en implementering av det konceptuella 

Inkomster Lön – information om löneintäkter 

Räntor – ränteintäkter från besparingar 

Avkastning – intäkter från aktier och fonder 

Diverse insättningar 

Övriga inkomster: kontanta gåvor, privata försäljningar etc. 

Utgifter Inköp Information om säljaren 

Räkningar 

Räntor 

Statistik Inkomst – statistik av olika inkomst källor som utgör den totala inkomsten 

Utgifter Kategoribaserad statistik av inköp 

Kategori och artikelbaserade inköpsprognoser 

Lån – betalningsprognos, ränteprognos 

Produktjämförelser Möjligheten att jämföra köpta tjänster och produkter med andra alternativ. 

Digitala Fakturor  

Digitala Kvitton Möjligheten att lagra digitala kvitton 

Budget Funktionalitet för hushållsbudget med tips 
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kvitto som vi har konstruerat 

Vi kommer diskutera hur dessa informationsflöden och möjliga funktioner kan hanteras, 

kombineras och presenteras i vår vision av ett framtida informationssystem för 

privatekonomi. 

6.2 Möjligheterna med det digitala kvittots tillämpningar 
Flödesschemat nedan beskriver hur systemet hanterar inkommande digitala kvitton. 

Systemet läser det digitala kvittot och söker EAN för varje artikel. Om EAN saknas 

kategoriseras artikeln under kategorin “omärkt artikel” alternativt om system har en 

“gissningsfunktion” som placerar artikeln i en kategori utifrån artikelnamn. Finns EAN 

hämtas kategoriinformation från GS1:s databas. 

 

Figur 7: Visar flödesschema för kategorisering i systemet 

6.2.1 Inkomster 

Idag tillhandahålls konsumenter med information om de flesta inkomster. På Internetbanker 

visas insättningar från en arbetsgivare oftast med arbetsgivarens namn, vilket datum och hur 

mycket pengar som sattes in. Information om lön ska precis som all information ingå i 

systemet och måste därmed kännas igen av systemet. Ett automatiserat system där 

standardiserad data om inkomster och vilken typ av inkomst det är vore att föredra men 

eftersom lön oftast är en återkommande inkomst från samma arbetsgivare kan taggning av 

sådana inkomster vara en fullgod lösning. Detta innebär att användaren kan märka 

inkomstkällor till en valbar kategori, som i detta exempel kan vara "Lön". Detta ska endast 

behöva göras en gång för varje inkomstkälla. Användarna skall även kunna märka enskilda 
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inkomster det vill säga inte inkomstkällor till valbara kategorier. Till exempel om användare 

fått pengar i form av en transaktion från en privat försäljning skall märkas som till exempel 

"Försäljning". System bör även vara dynamiskt så att användaren själv kontrollerar vilka 

kategorier som finns och vad de innehåller och därmed kan ta användaren lägga till och ta 

bort en viss inkomst eller kategori. 

Gällande inkomster i form av räntor och avkastningar från besparingar och aktier finns 

det information som vi tror kan vara av värde för användarna. Räntor baseras på den summa 

pengar som bankerna förvaltar åt användarna, ofta räknas räntan ut från dag till dag och 

betalas ut en gång om året. Det finns dock ingen kontinuerlig information om hur mycket 

ränta som bankkunden har tjänat ihop från dag till dag. Vi tror att sådan information kan 

vara till värde vid budgetering och prognosberäkning. 

6.2.2 Utgifter 

Den information som i nuläget finns tillgänglig för konsumenterna är begränsad. När en 

konsument använder sitt betalkort får den endast information om vilka som dragit pengarna, 

när de drogs och hur mycket pengar som drogs. Utöver den information som är tillgänglig 

idag vill vi att varje betalning med betalkort kvitteras digitalt och skickas till systemet. Kvittot 

ska innehålla information om varje artikel så att systemet kan organisera konsumentens 

utgifter efter konsumentens behov. Det är således nödvändigt att artiklarnas benämningar 

och kategoritillhörighet är standardiserad. Detta problem löses med användningen av EAN i 

vårt konceptuella kvitto. 

Många utgifter sker kontant, det vill säga pengar som tagits ut från konsumentens konto 

via uttagsautomat eller bankuttag. Därför bör möjligheten att märka kontantuttag vara 

möjligt på liknande sätt som inkomster. När ett uttag genomförs registreras uttag som en 

omärkt utgift. När konsumenten sedan köpt en produkt ska det vara möjligt för denna att 

manuellt registrera den köpta artikeln. Detta kan göras på två alternativa sätt. Antingen 

skriver användaren själv in namnet på artikel och väljer kategori. Det andra sättet är att läsa 

av produktens sträckkod via iphone/android/symbian-applikation. Denna lösning kräver 

dock att användaren aktivt kompletterar den automatiska informationsorganiseringen för att 

luckor i den ekonomiska översikten inte ska uppstå. Detta är dock inte optimalt då vi fördrar 

automatik och minimal inverkan från användarna. Vi ser dock en utveckling som pekar på att 

kontant betalning minskar ständigt. Kortbetalningarna har ökat snabbt i Sverige de senaste 

åren och 2006 genomfördes 4 av 5 betalningar med kort7. I detta avseende kan vi alltså 

konstatera att problematiken minskar med tiden. Möjligheten för användarna att själva 

kunna märka och kategorisera utgifter är också nödvändigt för inköp av tjänster och 

produkter som inte har en GS1-anslutet GTIN, som till exempel bensin och lösviktsprodukter. 

Banklån är lånade pengar och bör inte uppfattas som inkomst av systemet. Utgifter som 

gjorts med lånade pengar bör således inte uppfattas som direkta utgifter. Däremot bör 

amorteringar och den ränta som betalas, organiseras i system som utgifter kopplade till den 

aktuella produkten som införskaffats med de lånade pengarna. 

Besparingar tror vi bör organiseras som temporära utgifter. Det vill säga att när pengar 

förflyttas från ett lönekonto till ett sparkonto eller fondkonto har summan gjorts indisponibel 

och bör därmed registreras i en underliggande kategori till utgifter till exempel: 

                                                        
7http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=27002 



22 

 

"besparingar". Bankkunden kan sedan göra pengarna disponibla och återföra pengar till 

lönekontot och den temporära utgiften raderas och eventuella vinster eller förluster 

registreras som inkomst respektive utgift. 

6.2.3 Statistik 

Den stora skillnaden mellan dagens internetbanker och vår vision är att information om 

användarnas ekonomi presenters och hanteras på ett lättförståeligt användarvänligt sätt. 

Systemet statistiska funktioner kommer därmed genomsyra den visuella del som presenteras 

för systemets användare. Statistikens syfte är att sammanföra användarens olika pengaflöden 

så att en grundlig och lättbegriplig ekonomisk översikt kan skapas. 

Konsumenten ska kunna välja hur information presenteras utifrån tidsperioder, 

inköpskategorier, inkomster och utgifter. Konsumenten ska även kunna se hur mycket den 

har spenderat på en viss kategori under en valbar tidsperiod till exempel hur mycket som 

spenderats på kläder under ett år, eller mellan ett visst datum till ett annat. Den statistiska 

mångfald och variation som kan skapas när det totala pengaflödet samordnas är oändlig och 

avgörs av systemutvecklarnas resurser och förmågor. Vi anser dock att det finns en del 

statiska vyer som krävs. 

 

• Inkomststatistik 

• Inkomster över valbar tidsperiod (hur mycket pengar har kommit in på kontot 

mellan specificerade datum) 

• Inkomster över valbar tidsperiod för valbar inkomstkälla (hur mycket pengar 

har kommit in på kontot mellan specificerade datum från specificerad 

inkomstkälla) 

• Prognos för inkomster baserat på tidigare inkomster (hur mycket pengar 

kommer att sättas in på kontot mellan specificerade datum) 

• Utgiftsstatistik 

• Utgifter över valbar tidsperiod (hur mycket pengar har spenderats mellan 

specificerade datum) 

• Utgifter över valbar tidsperiod för valbar kategori (hur mycket pengar har 

spenderats mellan specificerade datum på specificerad kategori) 

• Utgifter över valbar tidsperiod för valbar artikel (hur mycket pengar har 

spenderats mellan specificerade datum på specificerad artikel) 

• Utgifter över valbar tidsperiod för valbar försäljare (hur mycket pengar har 

spenderats mellan specificerade datum hos specificerad försäljare) 

• Prognos för utgifter baserat på tidigare utgifter (hur mycket pengar kommer 

spenderats mellan specificerade datum på specificerad kategori eller artikel ) 

6.2.4 Budget 

När information om användarens inkomster och utgifter samlas en plats skapas en unik 

möjlighet till budgetfunktionalitet. Tillsammans med statistiska funktioner kan användarna 

tydligt se sina konsumtionsmönster och därefter skapa en realistisk budget och tydligt följa 

hur väl den efterföljs. Användaren kan enkelt se hur mycket pengar denne spenderar i olika 

kategorier och kan utifrån denna information utforma sin budget. Vi ser också ett värde i 
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samverkan mellan budgetfunktionen och prisjämförelsefunktionen. När en budget tenderar 

att överskridas kan användaren få information om billigare produkter. 

6.3 Generellitet och genomförbarhet 

En av fördelarna med tillämpningen av EAN i digitala kvitton är att butikerna inte behöver 

göra några stora förändringar i sina system. Produkter behöver inte märkas om eller 

omorganiseras i butikernas interna datahantering. Informationen om artiklarna är redan 

standardiserad i GS1:s databaser, och butikerna tillämpar redan informationen för andra 

ändamål. Detta skapar en viss mån av generallitet för vårt koncept då vi använder en 

informationsstandard som är accepterad och används av en majoritet av produktleverantörer 

och de som säljer produkten. En av de mest grundläggande kunskaper som uppstått utifrån 

systemutvecklingens historia är förstålelsen för vikten av en stabil och delad standard vid 

införande av nya system.(Hanseth, 1997) EAN är en stabil och delad standard i allra högsta 

grad. De förändringar som behöver göras är justeringar av butikernas kassasystem. Detta 

innebär att den kvittoinformation som idag skrivs ut i fysisk form måste skickas med i 

betalningstransaktionen tillsammans med EAN för varje artikel. Vi blev informerade under 

vår intervju med Sveriges största kortbetalningsföretag att det finns utrymme för ytterligare 

information i dagens transaktioner. Vår vision med automatiserad organisering av 

utgiftsinformation istället för manuell märkning täcker dock endast konsumtion med betal- 

och kreditkort. Det finns andra sätta att konsumera som till exempel med kontanter eller 

med butiksbundna kort(t.ex. medmera - COOP) där kunden blir fakturerad en gång i 

månaden för det som kunden köpt under månadens gång. Denna typ av inköp borde också 

kvitteras digitalt i samband med inköpstillfället på samma sätt som konsumtion med 

klassiska betalkort. Detta medför ytterligare insatser om vårt koncept ska täcka alla utgifter 

vilket försvagar konceptets generellitet. Vi kan ställa oss frågan hur användbart vårt koncept 

är om det innebär en viss mån av manuell organisering av informationen. Mint.coms system 

som kräver en stor del av manuell ”märkning” av utgifterna beskrivs som en framgångssaga i 

många finanstidskrifter då de nyligen blev uppköpta av mjukvaruföretag Inuit för 170 

miljoner dollar8. Mint hade i slutet av april 2010 drygt 3 miljoner användare i USA9. 
  

                                                        
8 http://www.dmnews.com/inuit-to-acquire-mintcom-for-170-million/article/149119/ 
9 http://www.marketwatch.com/story/get-the-full-financial-picture-mintcom-works-with-nearly-all-
us-banks-2010-04-19?reflink=MW_news_stmp 
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Inkomster lön Lön 25-04-2010 

Lön 25-03-2010 

Lön 25-02-2010 

Lön 25-01-2010 

Besparingar Sparräntor Sparkonto 1 Sparränta 01-01-2010 

Sparränta 01-01-2009 

Sparkonto 2 

Avkastningar Aktieportfölj 

Fondkonto 

Privata försäljningar 

Utgifter Inköp Drivmedel 

Omärkta 
artiklar 

1 st Frukt - 23.50 sek | ICA 25-04-2010 | 
Kvitto: nr 123 

Kläder 1 st Skor – 199.00 sek | ICA 25-04-2010 | 
Kvitto: nr 123 

Livsmedel 2 st Mjölk 1L – 9.90 sek | ICA 25-04-2010 | 
Kvitto: nr 123 

Konsum 12-04-2010 | Kvitto: nr 122 

Lån Billån Räntor 

Amorteringar 

Bolån 

Kontantuttag Uttag 05-03-2010 

Uttag 05-02-2010 
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Hyra Bostad 1 Hyra 25-04-2010 

Hyra 25-03-2010 

Figur 8: Visar hur transaktionsinformationen kan organiseras i ett system för en konsuments totala 

ekonomi. Varje transaktionstillfälle placeras efter transaktionstyp och datum där lön, sparränta och 

privat försäljningar är exempel på sådana. Privata försäljningar kan vara en självskapad kategori, dit 

bankkunden själv kopplar inkomster genom manuella märkningar. 

Utgifter är exemplifierade med hjälp av vårt kvittoexempel. De artiklar som har EAN 

kategoriseras automatiskt, och de artiklar som inte har EAN placeras under omärkta artiklar. 

Konsumenten ska sedan själv kunna märka dessa och placera dem under valbar kategori. 

Informationen kan sedan samordnas, kombineras och presenteras på det sätt som 

konsumenten önskar. 

6.4 Banken som nav för ekonomisk information 

I Sverige hade 89 % av alla privatpersoner mellan 16-74 år tillgång till Internet och antalet 

personer med bredband i hemmet var 83 % år 2009 enligt siffror från SCB10. Noterbart är att 

av alla 16-74 åringar i Sverige hade 71 % använt Internetbank för privat bruk under första 

kvartalet 2009. I åldersspannet 25-34 år hade så många som 93 % använt Internetbank 

under perioden. Det är först i åldersgruppen 65-74 år som användandet av Internetbank 

minskar markant och var där endast 33 % under perioden. Användandet av Internetbank hos 

äldre generationer kommer att öka med tiden av naturliga skäl när yngre generationer 

ersätter den gamla. 

Bankens verksamhet är beroende av kunden, om kunden försvinner finns det inte längre 

någon bank. Eftersom bankernas verksamhet och tjänster inte skiljer sig nämnvärt från 

varandra, är de beroende av sina kunders lojalitet (Feurst 1999). Det finns dock olika 

strategier som bankerna kan tillämpa för att behålla kunder och dra till sig nya. En strategi är 

anpassning och samarbete (Feurst 1999), vilket innebär att verka för att förenkla kundens 

vardag och göra de tjänster banken erbjuder till en vana. En annan strategi är att vidga 

relationen genom att utöka erbjudandet med informationsinnehåll, detta gäller speciellt när 

den produkt som erbjuds inte skiljer sig väsentligt från konkurrentens (Feurst 1999). Vi anser 

att Feurst teorier kan vara en del av de argument som krävs för att banken ska se fördelen 

med digitala kvitton, och ge dem incitament att investera i den infrastruktur som krävs. Vi 

har i vår studie visat att konsumenterna vill ha de tjänster som digitala kvitton kan skapa. 

Men är det bankerna som ska stå som mottagare av digitala kvitton? 

Eftersom banken blir mottagaren av de digitala kvittona och även den institution som 

kommer förvalta, samordna och presentera konsumenternas kvitton kommer en 

implementering av konceptet innebära stora utvecklingsinsatser. Bankens system måste i 

första hand kunna ta emot den nya informationen och organisera den. I andra hand måste 

banken skapa ett tillhörande användargränssnitt där informationen från de digitala kvittona 

samordnas, manipuleras och presenteras utifrån bankkundernas behov. 

 

                                                        
10

Siffror från SCB i rapporten Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 tillgänglig på 

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=10199 den 2010-05-11 



26 

 

6.5 Tredjepart som samlingsplats för ekonomisk information 

Med en bank som mittpunkt kan man använda de befintliga kanaler där transaktioner flödar 

i dagsläget, det vill säga de instanser som är inblandade när en transaktion utförs. Fördelen 

med detta är att mindre resurser behöver lägga på omkonstruktion av det befintliga system 

som är verksamt idag. Vi vill dock påpeka att vi inte motsäger oss en inblandning från en 

tredjepart och att det i vissa avseenden kan vara att föredra då konsumentens behov är i 

fokus. 

Om vi utesluter implementations-problematik och enbart fokuserar på konsumenterna 

skulle användandet av en tredjepart som samlingsplats för ekonomisk information kunna 

vara den optimala lösningen. Personer som har bankkonton på flera banker skulle kunna 

ansluta dem tillsammans med övrig information, vilket vi tror kan bli problematiskt med en 

bank som samlingsplats. Problem med jäv då eventuella produktjämförelser som gynnar 

bankkund men inte bank skulle även de minska med en tredjepartslösning. 

Implementationsproblem uppstår dock med en sådan lösning då nya kanaler måste skapas 

och rätt information måste transporteras till rätt konsument via rätt tredjepart. Mint.com har 

lyckats med mycket men inte allt, men vi tror att Mint skulle bli fantastisk om de fick tillgång 

till vårt konceptuella kvitto då deras problem med precisa kategoriseringar av artikelköp 

skulle försvinna. 

6.5 Ett papperslöst samhälle 

Professor F.W. Lancaster var en visionär när han i boken Toward Paperless Information 

Systems (1978) beskrev ett informationssamhälle år 2000, där studenter hade tillgång till 

elektroniska filer som bestod av textdokument och bibliografisk information, uppsatser skulle 

skrivas, redigeras och distribueras via ett system online. Systemet skulle även stödja snabb 

kommunikation mellan olika parter samt vara en plats där litteratur fanns lättillgänglig och 

där forskaren kunde skapa och använda sina egna informationsfiler. Lancaster gick vidare 

och utvecklade processen och beskrev tre faser i som skulle uppstå på vägen mot det 

papperslösa samhället (Lancaster, Drasgow, & Marx, (1980)). I den första fasen används 

datorer för att skriva ut papper, i den andra fasen samexisterar papper och elektronisk 

information och i tredje fasen dominerar elektroniskt material ut papperet. I vilken av 

Lancasters faser befinner vi oss i nu? I Sverige har flera tjänster digitaliserats, vi deklarerar 

på nätet, e-fakturor kommer direkt till Internetbanken och många kataloger har flyttat ut på 

nätet. Använder vi då mindre papper? 

År 2000 producerade och importerade Sverige 434 631 ton skrivpapper11 mer än vi 

exporterade. 2008 importerade och producerade Sverige 893 823 ton mer skrivpapper än vi 

exporterade. Trots den digitala utvecklingen i Sverige har skillnaden mellan 

producerat/importerat och exporterat ökat, det förefaller som vi förbrukar allt mer 

skrivpapper. Den elektroniska utvecklingen verkar inte dominera ut papperet ännu och av 

Lancasters faser verkar vi befinna oss i andra fasen. Papper och elektronisk information 

samexisterar. En digitalisering av kvitton kan vara ytterligare ett steg på vägen mot det 

papperslösa samhället. 

                                                        
11

Jämförelse mellan producerat antal ton, importerat antal ton och exporterat antal ton printing and writing paper 

Siffrorna tagna från FAOSTAT Food And Agriculture Organization Of The United Nations 

http://faostat.fao.org. 
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Intervju med Stefan från ett kortterminalföretag 

Intervju med Daniel från en svensk bank 



1 

 

 

 total män kvinnor 

1. Vilken åldersgrupp tillhör du?    

0-20  5 3 2 

21-40  173 111 61 

41-60  22 16 6 

60 2 2 0 

    

2. Kön?    

Kvinna  69   

Man  132   

    

3. Har du ett betalkort och använder du det 

regelbundet? 
   

Ja  200 130 69 

Nej  2 2 0 

    

4. Har du en internetbank och använder den 

regelbundet? 
   

Ja  199 130 68 

Nej  2 2 0 

    

5. Hur ofta sparar du ditt kvitto i mer än 24 

timmar efter köpet? 
   

Aldrig  11 9 2 

Alltid  15 10 4 

Ofta  77 46 31 

Sällan  99 67 32 

    

6. Har du någon gång velat returnera en vara, men 

upptäckt att kvittot är borta? 

(garantiärenden/ångerrätt/andra tillfällen då kvitto 

behövs som bevis) 

   

Ja  124 76 52 

Nej  78 61 17 

    

7.Om det vore möjligt, skulle du vilja att dina 

kvitton skickades till din internetbank? 
   

Ja  174 117 56 

Nej  27 14 13 

    

8. Hur medveten är du om hur du spenderar dina 

pengar? (Hur stor del av dina pengar spenderar du 

på tex: mat, tobak, kläder etc) 

   

Inte alls medveten  6 5 1 

Lite medveten  42 28 14 

Ganska medveten  103 63 39 

Väldigt medveten  50 35 15 
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9. Om du kunde få sammanställd information 

kring dina inköp, skulle du vilja ha det? 
   

Ja  112 72 39 

Kanske  60 37 23 

Nej  19 15 4 

Vet ej  10 7 3 

    

10. Tror du att sammanställd information om dina 

inköp skulle påverka din konsumtion? 
   

Ja  70 41 28 

Kanske  89 57 32 

Nej  36 30 6 

Vet ej  6 4 2 

    

11. Om du utifrån din egen konsumtion kunde få 

tips om alternativa produkter(tex: billigare varor), 

skulle du vilja ha det? 

   

Ja  111 69 41 

Kanske  56 38 18 

Nej  33 24 9 

Vet ej  2 1 1 

    

12. Tror du att tips om alternativa produkter 

skulle påverka din konsumtion? 
   

Ja  71 46 24 

Kanske  101 66 35 

Nej  20 16 4 

Vet ej  8 2 6 

    

13. Är du orolig att information kring dina inköp 

med betalkort skulle kunna misskötas? (säljas 

vidare/göras offentliga/annan 

integritetskränkning) 

   

Ja  64 42 22 

Kanske  48 30 18 

Nej  76 52 23 

Vet ej  10 4 6 

    

14. Detaljerad Information om alla dina 

kortbetalningar: Var, vad och när du handlat och 

hur mycket varje artikeln kostade 

   

(ointressant) 1 9 5 4 

2 10 4 6 

3 60 42 18 

4 65 39 25 

(mycket intressant) 5 57 41 16 

    

Statistik över din konsumtion i produktkategorier 

(tex: tobak, mat ,kläder, bensin) 
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(ointressant) 1 13 10 3 

2 19 12 7 

3 39 25 14 

4 54 35 18 

(mycket intressant) 5 75 49 26 

    

Prognoser som visar hur mycket du kommer att 

spendera i framtiden, baserat på tidigare inköp. 
   

(ointressant) 1 30 19 11 

2 31 19 12 

3 46 28 18 

4 50 35 14 

(mycket intressant) 5 43 29 14 

    

Digitala kvitton från dina inköp    

(ointressant) 1 10 6 4 

2 11 7 4 

3 28 18 10 

4 49 30 19 

(mycket intressant) 5 102 70 31 

    

Produktjämförelser: möjligheten att jämföra 

butikspriser och alternativa produkter. 
   

(ointressant) 1 16 13 3 

2 22 16 6 

3 42 24 18 

4 62 39 23 

(mycket intressant) 5 56 38 17 

    

Budgetering: Möjligheten att skapa en budget 

utifrån dina inkomster och utgifter. 
   

(ointressant) 1 15 11 4 

2 25 19 6 

3 45 32 13 

4 49 31 18 

(mycket intressant) 5 67 38 28 

 

 

 


